
6

10

Η

'20

ΒΒ

30

Τοῦ ὰγίοὺ Ἄθανασίοὺ· ὅτι ὴ έν Νικαία σὺνοδος έωρακὺῖα τὴν ττανοὺρ-
γίαν τῶν περὶ Εὺσέβιον έξέθετο ττρεττὀντως καὶ εὺσεβῶς κατὰ τῆς

ὰρειανῆς αἱρέσεως τὰ ὁρισθέντα.

Καλῶς έττοίὴσας δὴλὼσας μοι τὴν γενομένὴν τιαρὰ σοῦ 3ὴτὴσιν πρὸς τοὺς
τὰ 'Αρείου τιρεσβεὺοντας. ἐν οῖς ὴσαν καὶ τῶν Εὺσεβίοὺ τινὲς εταίρων καὶ ττλεῖοτοι δὲ
τῶν τὰ τῆς έκκλὴσίας φρονοὺντων ὰδελφῶν. τὴν μὲν οὺν σὴν ῳιλὀχριοτον νῆψιν ἀτιε
Βεηὰμὴν καλῶς διελέγξασαν τὴν της αἱρέσεως ὰσέβειαν, τὴν δ' ὲκείνων ἀναισχὺντίαν
τεθαὺμακα, ότι καίτοι τῶν 'Αρειανῶν λογισμῶν δειχθέντων σαθρῶν τε καὶ ματαἱων, ἀλλὰ
καὶ τταρὰ παντων αὺτοὶ καταγνωσθἐντες έττὶ ττὰσὴ κακοφροσὺνη, ὅμως καὶ μετὰ ταῦτα
8ιεγόγγυ3ον κατὰ τοὺς 'Ιοὺδαίονς λέγοντες· διατί οἱ ἐν τη Νικαία σὺνελθοντες ῆραιμαν
ὰγρὰφοὺς λέξεις τὸ ἐκ τῆς οὺσἰας καὶ τὸ ὁμοοὺσιον; σὺ μὲν οῦν ὡς λόγιος ἀνὴρ καὶ
οῦτως αὺτοὺς σχὴματι3ομένοὺς οὺδὲν ὴττον ὰττέδειξας κενολογοῦντας. έκεῖνοι δὲ οὺδὲν
ξένον τῆς ἑαυτῶν κὰκονοίας ·πρὰ·ιτοὺσι πλαττόμενοι ττροφὰσεις. εὶοὶ γὰρ ποικίλοι
καὶ τιαλίμβολοι τὰς γνὼμας ὡς οἱ χαμαιλέοντες έν τοῖς χρὡμασι, καὶ έλεγχὀμενοι μὲν
ἐρὺθριῶσιν, ὰνακρινὀμενοι δὲ ὰττοροῦσι καὶ λοιπὸν ὰναιδεὺὀμενοι τιροφασίςονται. αν
δέ τις αὺτοὺς καὶ έν τοὺτοις διελέγξη, κὰμνοὺσιν έως ὰν ἐττινοὴσωσι τὰ μὴ ὁντα καὶ
κατὰ τὸ γεγραμμένον λογίσωνται μὰταια, ἱνα μόνον διαμεἰνωσιν ὰσεβοῦντες. τὸ
δὲ τοιοῦτον ὲιτιχείρὴμα οὐδὲν έτερον έστιν ὴ γνώρισμα μὲν ὰντικρὺς τῆς ὰλογίας αὺτῶν,
μίμὴσις δὲ καθὰ ττροεῖττον τῆς ὶοὺδαικῆς κακοὴθείας. καὶ γὰρ ὲλεγχὀμενὶοι κὰκεῖνοι τιαρὰ
τῆς ὰλὴθείας καὶ μὴ δσνὰμενοι πρὸς αὺτὴν ἀντιβλέττειν ὲτροφασηοντο λέγοντες· ››τί
τιοιεῖς σὺ σὴμεῖον, ἱνα 'ίδωμεν καὶ πιστεὺσωμέν σοι; τί έργα3ὴ; ‹‹ καίτοι σημείων ὶ τοσοὺ-
των γενομένων, ῶοτε λέγειν καὶ αὺτοὺς· »τί τιοιοῦμεν, ότι οῦτος ὁ ἀνθρωτιος τιολλὰ ττοιεῖ
αημεῖα; ‹‹ νεκροὶ γὰρ ὴγείροντο, χωλοὶ ιτεριεττὰτοὺν, τὺφλοὶ ὰνέβλεττον, λεπροὶ έκαθαρί-
3οντο, καὶ τὸ ῦδωρ οῖνος έγίνετο, καὶ ἀπὸ ττέντε ὰρτων έκορέσθὴσαν ττεντακισχίλιοι.
καὶ οἱ μέν παντες έθαὺμα3ον καὶ ττροσεκὺνοὺν τὸν κὺριον, ὁμολογοῦντες έν αὺτῶ τιλη-
ροῦσθαι τὰς ττροφὴτείας καὶ αὺτὸν είναι θεὸν τοῦ θεοῦ τὸν ὺὶὀν· μὀνοι δὲ οἱ Φαρισαῖοι,
εί καὶ λαμττρότερα ὴλίοὺ φαινόμενα ὴν τὰ σημεία, ὅμως πάλιν έγὀγγν3ον ὡς ὰμαθεῖς καὶ
ἔλεγον· ››διατί σὺ ανθρωπος ῶν ιτοιεῖς σεαὺτὸν θεόν;« ἀφρονες καὶ τῶ ὁντι τὺφλοὶ τὴν
διὰνοιαν. δέον τὸ ἔμτιαλιν αὺτοὺς λέγειν· διατί οὺ θεὸς ων ἄνθρωπος γέγονας; τὰ
γὰρ έργα θεὸν αὺτὸν έδείκνὺεν, ίνα τὴν μὲν ὰγαθότὴτα τοῦ ττατρὸς ττροσκὺνὴσωσι,
τὴν δὲ δι' ὴμας αὺτοῦ οἰκονομίαν θαὺμόισωσι. τοῦτο μὲν οῦτε ἔλεγον, ὰλλ' οῦτε τὰ
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γινόμενα βλέπειν ἐβοὐλοντο. ὴ έβλεπαν μέν _ ἐξ ἀνὰγκης γὰρ ὴν ὁρᾶν αὐτὰ _ πόιλιν
δὲ έγόγγὺ3ον μεταβαλλόμενοι· διατί έν τῷ σαββατῳ θεραπεὐεις τὸν παραλὺτικόν,
καὶ τον ἐκ γενετῆς τὺφλόν τότε ποιεῖς ἀναβλέπειν; τοῦτο δὲ πρόφασις πὰλιν ὴν καὶ
μόνον γογγνσμός. καὶ γὰρ έν ταῖς ἀλλαις ὴμέραις θεραπεὐοντος τοῦ κὺρίοὺ πᾶσαν
νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν έκεῖνοι σὐνὴθως έμέμφοντο καὶ μᾶλλον ὴθελον ἀθεότητος 6
έχειν ὺπόνοιαν τὸν Βεελ3εβοὺλ ὁνομὰηοιττες ὴ ἀρνὴσασθαι τὴν ἰδίαν πονηρίαν. ἀλλὰ
καὶ οῦτως τοῦ σωτῆρος πολὺμερῶς καὶ πολὺτρόπως δεικνὐοντος έαὐτοῦ τὴν θεότητα
καὶ εὐαγγεληομένου πᾶσι τὸν πατέρα οὐδὲν ὴττον ὥσπερ εὶς κέντρα λακτί3οντες ἀντέ-
λεγον έκεῖνοι μωρολογοῦντες, ῖνα μόνον κατὰ τὴν θείαν παροιμίαν προφἀσεις έφεὐρίοκοντες
χωρίσωσιν έαὺτοὺς ἀπὸ τῆς ἀληθείας. 10

'Ιοὺδαῖοι μὲν οὐν οἱ τότε τοιαῦτα πονηρεὐόμενοι καὶ ἀρνοὐμενοι τὸν κὐριον εἰκότως
τῶν τε νόμων καὶ τῆς πρός τοὺς πατέρας έιταγγελίας έξω γεγόνασι. καὶ 'Αρειανοὶ δὲ
νῦν ἰοὐδαί3οντες ταὐτόν μοι δοκοῦσι πὰσχειν τῷ Καιὰφα καὶ τοῖς τότε Φαρισαίοις· οὐδὲν
γὰρ ὁρῶντες εῦλογον ἔχοὺσαν έαὺτῶν τὴν αἱρεσιν προφὰσεις έπινοοῦσι, διατί τοῦτο καὶ
μὴ τοῦτο γἑγρατιται; καὶ μὴτοι θανμὰσης, εὶ τοιαῦτα νῦν μηχανῶνται. μετ' ὀλίγον γὰρ 16
καὶ εἰς ῦβρεις ἑκτραπὴσονται καὶ μετὰ ταῦτα τὴν οττείραν καὶ τόν χιλἱαρχον ἀπειλὴ-
σουσιν· έν τοὐτοις γὰρ έστιν αὐτῶν ὴ δοκοῦσα οὐοτασις τἦς κακοδοξίας. τὸν γὰρ ὶ τοῦ
θεοῦ λόγον ἀρνοὐμενοι εἱκότως καὶ λόγου παντός εἰσιν έρημοι. ταῦτα γοῦν εὶδὼς
οὐδὲν ἄν ἀπεκρινὰμην έρωτῶσιν ἐκείνοις. έπειδὴ δὲὴ αὴ διἀθεσις ἀπὴτησε γνῶναι τὰ έν
τη σννόδῳ πραχθέντα, οὐχ ὺπερεθέμην· ἀλλ' εὐθὐς, ὡς τότε γέγονε, δεδὴλωκα | δείξας 20
δι' όλίγων, όσον εὐσεβοῦς φρονὴσεως ὴ ἀρειανὴ αἱρεσις έστέρηται καὶ μόνον προφἀσεις
πλὰττονται. σκόπει δὲ καὶ οὐ, ἀγαπητέ, εἱ μὴ οῦτως έχει. εὶ θαρροῦσιν οῖς έφεῦρον
αὐτοὶ κακοῖς έπιοττείραντος αὐτοῖς τοῦ διαβόλοὐ τὴν κακοφροοὐνην, ἀτιολογείσθωσαν
περὶ ὥν ἐγκληθέντες ἀπεδείχθησαν αἱρετικοί, καὶ τότε λοιπόν αίτιὰσθωσαν, εί δὐναν-
ται, τὰ κατ' αὐτῶν ὁρισθέντα. οὐδεὶς γὰρ έλεγχθεὶς ἐπὶ φόνῷ καὶ μοιχεία μετὰ τὴν δίκην εε
χὼραν έχει τὴν ἀπόφασιν τοῦ κρίναντος αὶτιασθαι, διατί μὴ οῦτως ἀλλ' ἐκείνως ἐλὰλησε.
τοῦτο γὰρ οὐκ έλενθεροῖ τόν κριθέντα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον αὐτοῦ τὸ έγκλημα διὰ τὴν
προπέτειαν καὶ τὴν τόλμαν ἐπανξὰνει. οὐκοῦν καὶ οῦτοι ὴ δεικνὐτωσαν τὸ φρό-
νημα έαντῶν εὐσεβές -· κατηγορηθέντες γὰρ ὴλέγχθησαν, οὐ μεμψὰμενοι πρότερον·
καὶ δίκαιόν έοτι τοὺς αίτιαθέντας μηδὲν έτερον ποιεῖν ὴ ἀπολογεῖσθαι _ ὴ εὶ τὸ σὐνειδὸς
έχοὺσι ρὺπαρὸν καὶ σὺνορῶσιν έαὺτοὺς ἀσεβοῦντας, μὴ αίτιἀσθωσαν ὰ ἀγνοοῦσιν,
ἱνα μὴ καὶ διπλοῦν ἀσεβείας έγκλημα καὶ ἀπαιδεὺσίας ἀτιενέγκωνται μέμψιν. έξε-
τα3έτωσαν δὲ μᾶλλον φιλομαθῶς, ῖν' έπιγνόντες ὰ πρότερον ὴγνόοὐν, ἀπονίψωνται
τὰς ἑαυτῶν ἀσεβεῖς ἀκοὰς τῷ τῆς ἀληθείας νὰματι καὶ τοῖς τῆς εὐσεβείας δόγμασιν. οῦτω
γὰρ καὶ ἐν τη κατὰ Νίκαιαν σὐνόδῳ γέγονε τοῖς περὶ Εὐσέβιον. εε
2 νεὶ. ῖομ. 5, 1 Η. 3 Ψεὶ. ]οἶι. 9, 1 ΕΞ. 6 Μρ. 3, 22 7 νρὶ. Ηεὶπ. 1, 1 Β νεὶ. Αρτ. 26, 14
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Πε σερτετίε Νίραεμαε εττιοσί 3, 1_ιί, 2. 3

'ως έφιλονείκουν ἀσεβοῦντες καὶ θεομαχεῖν ἐπεχείρουν, τὰ μὲν λεγόμενα παρ”
αὐτῶν ἀσεβείας ήν μεοτὰ, οἱ δὲ συνελθόντες ὲπίσκοποι, ήσαν δὲ πλέον ὴ ἔλαττον τρια-
κόσιοι, πρὰως καὶ φιλανθρὡπως ἀπήτουν αὐτοὺς, περὶ ῶν ἔλεγον διδόναι λόγον καὶ
αποδείξεις εὐσεβεῖς. ὡς δὲ καὶ μόνον φθεγγόμενοι κατεγινωσκοντο καὶ πρός ὲαυτοὺς

6 Βιεμὰχοντο πολλὴν ὁρῶντες τῆς έαντῶν αἱρέσεως τὴν ἀπορίαν, ἀχανεῖς μὲν ὲμενον οῦτοι
καὶ διὰ τῆς σιωπής ὡμολόγοὐν τὴν ἐπὶ τη κενοδοξία αὐτῶν αἰσχὐνην. οἱ τοίνυν
ἐπίσκοποι λοιπὸν ἀνελόντες τὰ παρ' αὐτῶν ὲπινοηθὲντα ρήματα οῦτως έξἑθεντο κατ'
αὐτῶν τὴν ὺγιαίνουσαν καὶ ἐκκλησιαστικὴν πίοτιν· παντων τε ὺπογραψὰντων ὺπέ-
γραψαν καὶ οἱ περὶ Εὐσέβιον τοὐτοις τοῖς ρήμασιν, οἱς αὶτιῶνται νῦν οῦτοι· λέγω δὴ

ιο τῷ έκ της οὐσίας καὶ τῷ ὁμοουσίῳ, καὶ ότι μήτε κτίσμα ὴ ποίημα μήτε τῶν γενητῶν
ἐστιν ό τοῦ θεοῦ υἱός, ἀλλὰ γέννημα έκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός έστιν ό λόγος. καὶ τό
γε παρὰδοξον, Εὐσέβιος ό ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, καίτοι πρό μιας ἀρνοὐμενος,
όμως ῦοτερον ὺπογρὰιμας ὲιτέοτειλε τη ὲκκλησία ὲαυτοῦ, λέγων ταὐτην είναι τής ὲκ-
ὶ κλησίας τὴν πίστιν καὶ τῶν πατέρων τὴν παρὰδοσιν, πασί τε φανερῶς έδειξεν, ότι πρό-

ιε τερον έσφὰλλοντο καὶ μὰτην ὲφιλονείκουν πρός τὴν ὶ ἀλήθειαν. εὶ γὰρ καὶ ὴσχὐνθη
τότε ταὐταις ταῖς λέξεσι γρὰῳαι καὶ ως ὴθέλησεν αὐτὸς ἀπελογήσατο τῇ έκκλησία,
ἀλλὰ γε διὰ τής έπιοτολῆς τό όμοοὐσιον καὶ τὸ έκ τῆς οὐσίας μὴ ἀρνησὰμενος φανερῶς
τοῦτο σημᾶναι βοὐλεται. καὶ πέπονθέ τι δεινόν· ὡς γὰρ ἀπολογοὐμενος κατηγόρησε
λοιπὸν τῶν Άρειανῶν, ότι γρὰιμαντες 'οὐκ ήν ό υἱός πρὶν γεννηθῆναι' οὐκ ήθελον

το αὐτὸν είναι οὐδὲ πρὸ τῆς κατὰ σὰρκα γεννήσεως. καὶ τοῦτο οἱδε καὶ Ἄκὰκιος, ἀν
μὴ καὶ αὐτὸς φοβηθεὶς νῦν διὰ τόν καιρὸν ὺποκρίνηται καὶ ἀρνήαηται τὴν ἀλήθειαν.
ὐπέταξα γοῦν έν τῷ τέλει τὴν ὲπιστολὴν Εὐσεβίου, ίνα έκ ταὐτης γνῷς τῶν τε χρι-
οτομἀχων καὶ κατὰ περιττόν τὴν Ἄκακίου πρός τοὺς έαυτῶν διδαοκὰλους ἀγνωμο-
σὐνην.

εε Πῶς τοίνυν οὐκ ἀδικοῦσιν οῦτοι κὰν ένθυμοὐμενοι μόνον ἀντιλέγειν τη τοσαὐτη
καὶ οίκουμενικη σὐνόδῳ; πῶς οὐ παρανομοῦσι τολμῶντες ἀντιβλέιτειν τοῖς καλῷς όρι-
σθεῖσι κατὰ της ἀρειανῆς αἱρέσεως καὶ μαρτυρουμένοις ὐπό τῶν αὐτοὺς πρότερον ἀσεβεῖν
διδαξὰντων; εὶ δὲ καὶ ματὰ τό ὺπογρἀκμαι μστεβἀλοντο οἱ περὶ Εὐσέβιον καὶ ως
κὐνες είς τό ῖδιον ὲξέραμα τῆς ἀσεβείας επέστρεψαν, πῶς οὐχὶ καὶ μᾶλλον ἀξιοι μίσους

το οἱ νῦν ἀντιλέγοντες, ότι τὴν ὲλευθερίαν της ἑαυτῶν ψυχῆς ὰλλοις προπίνοντες τοὐτους
καὶ καθηγεμόνας τῆς αἱρέσεως ἔχειν έθέλουσιν, ἀνθρωπους, ως εἱπεν ό 'ὶότκωβος, ιιδιῳὐ-
χους καὶ ἀκαταοτὰτους όντας ἐν πὰσαις ταῖς όδοῖς αὐτῶν‹‹, καὶ μὴ μίαν μὲν έχοντας
γνωμην, ἀλλοτε δὲ άλλως μεταβαλλομένους, καὶ νῦν μὲν ὲπαινοῦντας ό λέγουσι, μετ”
όλίγον δὲ ψέγοντας όπερ εἱρήκασι, καὶ πὰλιν ὲπαινοῦντας όπερ πρό μικροῦ διέβαλλον.
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ὶιοὶ, νεὶ. ρ. 37 5. 36. Εμεεὶ: ν. Οεεατεει ἱσεὶτατιτιτε είρΙ1 ία εεὶαειπ Βτὶεἱ σει2μ, νεὶ. ιιτιτετι ρ. 33, 9_13 δ. 3ο.
Βὶε 2ι1εστὶὶρὶ11ὶρὶ1ε νετννειτμτιἔ σετ Βεετἱθε οὐσία μασ όμοοὐοτος δτισετ εὶρΙ:ι ετετ ίτι σετ 2.εὶτι:ι11εοὶαειτ
Ροτατεὶ νομ 357, νεὶ. σε εγτιοσὶε 28 (Μίἕαε 26, 741 Β) 12 Ζμ ἀρνοὐμενος: αιιί σετ Βγποσε 2ι.ι
Α.ι1ἱ:ίορὶ1ίει1 325, νεὶ. Πτὶτ. 18, 14 (Ατμαμαεὶμε ἱλἴετἱτε ΙΙΙ κο, 6) 13 νεὶ. ιιτιτεα ρ. 33, 3 Ξ. 29 2ο ΥΒ1.
ρ. 33, 16 δ. 31, 7 21 Εε (ΔΙΠ: ειμί, σαθ Αὶταὶιίμε, σετ Ναρὶιἱοἱεετ Εμεεὶσε ν. ίζόεατεα, νετὶ18ὶτ.11.ὶει:ι:ιΒ.Βίε
εμτ ρἱταιαἱττεττείεττ ννὶτσ, ετ ετεἱτε μτιτετ Τειτοτ 29 ΙΙ. Ρα. 2, 22 31 ]ειρ. 1, 8

ΒΚΡΟ ΒΕΓΨ

5 αἱρέσεως αὐτῶν ~ΚΕΓΨ 6 κενοδοξία ΒΚΡΟ κακοδοξία Β.Ε1ῖν 7 ρήματα ] νοήματα Ρ
(νεὶ. ΠΙ 48, 6), ρήματα Ι" 11 ὲκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός ΚΕΡΨ καὶ τῆς τοῦ πατρός οὐσίας ΒΚΡΟ
13 ταὐτην › ΒΚΡΟ | είναι λέγων _ Κ 2ο γεννήσεως Ἐν νεἱ. ιιατεα 5. 31, 7 γενέσεως ΒΚΡΟ ΚΕ
22 ὺπέτσξε ΒΡΟ | ίνα σορρεὶτ Κ αδετ σρε ετετε εκρ. ὶ ἱνα -ί- καὶ Εὶῖν 25 μόνον › Β
27 ἀρειανικῆς Κ ί ἀσεβεῖν › Ψ 29 τῆς σορρεὶτ Ε Ι ὺπέστρεψαν Ρ 3ο προπίνοιττες
ΒΚΡΟ ΒΕ προτείνοντες Γν νεὶ. μτιτεα 5. 38, 16 31 θέλουσιν ΚΕΚ! 3., διέβαλον Ρ
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4 Πε σερτειίε Νὶρειειταε εγτιοσι 4, 3_5, 3.

τοῦτο δέ, ὡς ό Ποιμὴν εῖρηκεν, έκγονόν έστι διαβόλου καὶ καπήλων δὲ μᾶλλον καὶ οὐ
διδασκὰλων έστὶ γνώρισμα. έστι γὰρ, ως οἱ πατέρες παραδεδωκασιν, όντως διδασκαλία
καὶ διδασκὰλων ἀληθῶν τοῦτο τεκμηρίου τὸ τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ὁμολογεῖν καὶ μὴ ἀμ-
φισβητεῖν μήτε πρός έαυτοὺς μήτε πρός τοὺς ἑαυτῶν πατέρας. οἱ γὰρ μὴ τοῦτον δια-
κείμενοι τόν τρόπον μοχθηροὶ μᾶλλον καὶ οὐκ ἀληθεῖς ἀν καλοῖντο διδὰσκαλοι. Ἑλ-
ληνες γοῦν οὐχ όμολογοῦντες τὰ αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ πρός ἀλλήλους ἀμφισβητοῦντες, οὐκ
ἀληθή τὴν διδασκαλίαν έχουσιν· οἱ δὲ ὰγιοι καὶ τῷ όντι τῆς ἀληθείας κήρυκες ἀλλή-
λοις τε συμφωνοῦσι καὶ οὐ διαφέρονται πρὸς έαυτοὐς. εἰ γὰρ καὶ διαφόροις χρόνοις
γεγόνασιν, ἀλλ, εἰς ταὐτόν ἀλλήλοις ὁρμῶσιν ὲνός όντες τοῦ θεοῦ προφῆται καὶ τὸν
αὐτὸν συμφωνως εὐαγγεληόμενοι λόγον.

ὶ “Α γοῦν Μωσῆς έδίδασκε, ταῦθ' 'Αβραὰμ έφὐλαττεν· ὰ δὲ Ἄβραὰμ έφὐλαττε,
ταῦτα Νῶε καὶ Ἑνὼχ ὲγίνωσκον διακρίναντες καθαρὰ καὶ ἀκὰθαρτα καὶ εὐὰρεοτοι
γινόμενοι τῷ θεῷ. καὶ γὰρ ί καὶ 'Άβελ οῦτως έμαρτὐρησεν έπιοτὰμενος ταῦτα, ἀπερ
ήν μαθὼν παρὰ τοῦ 'Αδὰμ τοῦ καὶ αὐτοῦ μαθόντος παρὰ κυρίου, ός καὶ ὲπὶ σνντελεία
τῶν αὶὼνων ἐλθὼν εἰς ἀθέτησιν τῆς ὰμαρτίας έλεγεν· ››οὐκ έντολὴν καινὴν δίδωμι
ὺμῖν, ἀλλ' έντολὴν παλαιὰν, ὴν ήκοὐσατε ἀπ' ἀρχῆς«. διὰ τοῦτο καὶ ό παρ' αὐτοῦ
μαθὼν ό μακὰριος ἀπόστολος Παῦλος τὰ μὲν ἐκκλησιαστικὰ διατυπῶν οὐδὲ διακόνους
ὴθέλησεν είναι διλόγους, μήτι γε έιτισκόπους, τοῖς δὲ Γαλότταις έπιπλήττων ἀπεφήνατο
καθόλου λέγων· ››εἱ τις ὺμᾶς εὐαγγελί3παι παρ' ό παρελὰβετε, ἀνὰθεμα έστω, καθως
προείρηκα, καὶ πὰλιν λέγω· ἀλλὰ καὶ έὰν ὴμεῖς ή ἀγγελος έξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται
ὺμδις παρ' ό παρελὰβετε, ἀνὰθεμα έστω«. τοῦ τοίνυν ἀποστόλου ταῦτα λέγοντος
1 Βίεε Ζὶτετ δτισετ είρὶ1 ὶ.ιτ1 Ηετταεεομρὶτ τιίρὶττ. Μοτιτἱειμροτι νετννείετ αμἱ Μαασ. 9,9: ὴ διψυχία
θυγὰτηρ έστὶ τοῦ διαβόλου 15 Ι. ]οὶ1. 2, 7 17 νεὶ. Ι.Τὶι11. 3, 8 19 Οαὶ. 1, 9. 8
ΒΚΡΟ Βξἔἶν

1 καὶι > Ρ 5 μᾶλλον] πὰντως Εν | ἀν > ΒΚΡΟ 9 ταὐτό Ύ' 12 διακρίνοντες Β νρὶ. σε
σορττ. 13 γενόμενοι ΚΡ 14 παρὰ] σπό Β σε σορττ. 18 μήτσιγε ΒΚ ί Γαλὰταις δὲ _ Ρ
19 λέγων καθόλου _ Εν 21 ὐμας τιαρὶ1εετ.τ. Ε

Ζιι 2 έστι γὰρ _ 15/16 δίδωμι ὐμῖν ϋδετὶὶεὶετα σ.ὶο Οοσσ. ΒΚΡΟ ΒΕΞ Α σὶε Βεατδεὶτμοε εὶοεε δρετετειτ,
σετ σεα Τεκτ σεε Ατ.ῖ:ιε.ι:ιεεὶι.ιε 2ι.ιιτι Α11.ΙεΒ εειτοτιτιπετι ἱτετ, εἱτιοα ἱ1.ὶεί.ι1ει1 Ττεὶττετ ῖιδετ σίε τερὶιιτε Εεὶετε εμ-
εε1τι1ι:ιει12μετεἱἱει:ι. Ἐ`εΙρἱτ.τι:ιει1ι:ι ἱτιετ σερ Τεκτ ί.ι1 εεὶαετι νατίεε Ιερτὶοτιεε 2ι.ι σετ Οοι:ι1ι11εΙὶ.ι1ερΙ1ει1 Αμεεαἱνε
ρ. 55 ασ ρ. ΩΟΟΩΠΙ ι:ι2ρἱ1 Οοσ. Β εὶσεεστιιρἱετ. 1111 ἱοὶεετισετι εὶμσ σὶε Ζιιεετεε 211 σει11 Αττιααεεὶμετεκτ
εεερετττ. Ζμ 15_17 νεὶ. δειττὶο ιπαίοτ 71 εσ. δρὶινναττε.

περὶ διδασκαλίας.
Τοῦτ' έστιν ἀληθῶς διδασκαλία, τοῦτ' έστιν ὰληθῶν διδασκὰλων τεκμἠριον τό τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις

ὁμολογεῖν καὶ μὴ ὰμφισβητεῖν μήτε πρὸς ὲαυτοὺς μήτε πρός τοὺς έαυτῶν πατέρας. οί γὰρ μὴ τοῦτον δια-
κείμενοι τὸν τρόπον μοχθηροὶ μᾶλλον καὶ οὐκ ἀληθεῖς ὰν καλοῖντο διδὰσκαλοι. διὰ τοῦτο 'Ελληνες οὐχ
όμολογοῦντες τὰ αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητοῦντες οὐ κρήγυον έχουσι τὴν διδασκαλίαν.
διαφερόμενοι γὰρ πρὸς έαυτοὺς οὐ θείους, ἀλλ' ἀνθρωπίνους τοὺς ἑαυτῶν λόγους ἀπο-
δεικνὐουσιν. οί δὲ ἀγιοι ἀλλήλοιςτεσυμφωνοῦσι καὶ οὐ διαφέρονταιπρὸς έαυτοὐς, οὐδὲ ὰμφισβητοῦσι
περὶ ῶν προφητεὐουσιν ὴ διδὰσκουσιν. εὶ γὰρ καὶ διαφόροις χρόνοις γεγόνασιν, ἀλλ' είς ταὐτόν
ὰλλήλοις ὁρμῶσιν καὶ εὶκότως. ένός γὰρ όντες θεοῦ προφῆται ένα καὶ τὸν αὐτόν συμφὼνως έκήρυττον
λόγον. ὰ γοῦν Μωσής έδίδασκε, ταῦτα 'Αβραὰμ έφὐλαττε, Νῶε ὴπίστστο διακρίνων καθαρὰ καὶ
ἀκὰθαρτα, ταῦτα δὲ καὶ 'Αβελ οὐκ ὴγνόει φέρων ἀπό τῶν πρωτοτόκων μανθὰνων καὶ αὐτός
ἀπό τοῦ 'Αδὰμ τοῦ παρὰ θεοῦ ἀκοὐσαντος. διὰ τοῦτο καὶ αὐτός ό τῶν όλων θεός τοῖς ῦστερόν
ποτε γενομένοις έν Αὶγὐπτῷ έπιφαινόμενος έκ πατέρων αὐτοὺς ὺπομιμνήσκει λέγων·
(Εκ. 3. 6) ιέγὼ ό θεός τῶν πατέρων ὐμῶν-1. καὶ πὰλιν ό κὐριος έπιδημήσας φησίν· ×›οὐκ έντολὴν
καινήν, ὰλλ'ὴν ήκοὐσστε δίδωμι ὐμῖνα. οῦτως καὶ ό μακὰριος Λουκας (Ερ. 3, 23Ε.) ἀπό τοῦ
υἱοῦ ἐπὶ τόν 'Αδὰμ ἀνατρέχει, ἱνα δείξη, ότι ό έλαβεν έαυτῷ ό 'ίησοῦς σῶμα τοῦτο
ἀπό τοῦ 'Αδὰμ έστι τοῦ παρὰ θεοῦ πλασθέντος.

1 ε. Βσ. λδ Β λγ Κ ι Ρ κδ 5 | τοῦ αὐτοῦ νοτ περὶ Κ, ααρὶτ περὶ Α 3 έαυτων] πρὸ αὐτων Β
7 τε] δὲ Ο › Ρ 12 τοῦἱ > ΚΟ 16 Ἱησοῦς] υὶὸς Α
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Πε σεοτείίε Νίρ2ετι2ε εχτιοσί 5,3_6, 2. 6

ὴ καὶ οῦτοι τοὺς περὶ Εὐσέβιον μεταβαλλομένους καὶ λέγοντας έτερα παρὰ τὰ ὺπέγρατμαν
ἀνὰθεμα ποιείτωσαν, ή εί γινωσκουσιν αὐτοὺς καλῶς ὐπογρὰκμαντας, μὴ γογγυ3έτωσαν
κατὰ τῆς τηλικαὐτης συνόδου. εἰ δὲ μήτε τοῦτο μήτ' έκεῖνο ποιοῦσι, δῆλοί είσι καὶ αὐτοὶ
παντὶ ὰνέμῳ καὶ κλὐδωνι περιφερόμενοι καὶ μὴ ταῖς ὶδίαις ἀλλὰ ἀλλοτρίαις ὲλκόμενοι

5 γνὡμαις. τοιοῦτοι δέ όντες οὐδὲ νῦν τοιαὐτας προβαλλόμενοι προφὰσεις ἀξιόπιστοί
εἰσιν, ἀλλὰ καὶ παυέσθωσαν αἰτιὡμενοι ὰ μὴ γινὼσκουσι · τὰχα δὲ οὐδὲ διακρίνειν εἱδότες
ὰπλῶς ››τὸ μὲν πονη ρὸν λέγουσι καλόν, τὸ δὲ καλόν πονηρόν, καὶ νομί3ουσι τὸ μὲν πικρόν
είναι γλυκὐ, τό δὲ γλυκὺ π1κρόν«. ἀμέλει τὰ μὲν κριθέντα κακὰ καὶ ἀποδοκιμασθέντα
κρατεῖν έθέλουσι, τὰ δὲ καλῶς όρισθέντα βιὰ3ονται διαβὰλλειν. έδει μὲν οὐν μήθ' ὴμας
έτι τινὰ τοὐτων ἀττόλογον ποιεῖσθαι καὶ πρός τὰς ματαίας αὐτῶν προφὰσεις ἀποκρί-
νεσθαι μήτ' έκείνους έτι φιλονεικεῖν, ἀλλὰ σνντίθεσθαι, οἱς ὺπέγρακμαν οί ὴγεμόνες τῆς
αἱρέσεως αὐτῶν, εὶδότας ὡς ὴ μὲν μετὰ ταῦτα μεταβολὴ τῶν περὶ Εὐσέβιον ὐποπτός
έστι καὶ κακοήθης. τὸ δὲ ὺττογρὰψαι μετὰ τό δυνηθῆναι κἀν τὸ βραχὐτατον ὰπολο-
γήσασθαι τοῦτο δείκνυσιν ὰληθῶς ἀσεβῆ τὴν ἀρειανὴν αίρεσιν. καὶ γὰρ οὐ πρότερον
ὺπέγρακμαν, εὶ μὴ κατέγνωσαν αὐτῆς· καὶ οὐ πρότερον κατέγνωσαν, εἰ μὴ πανταχόθεν
ἀπορήσαντες ὴοχὐνθησαν· ῶστε τό μεταβὰλλεσθαι της εἰς ἀσέβειαν φιλονεικίας έλεγχός
έστι. διό έδει μέν, καθὰπερ είρηται, καὶ τοὐτους ήρεμεῖν. έττειδὴ δὲ δεινοὶ πρὸς
ἀναισχυντίαν είσί, καὶ νομί3ουσ1ν ίσως αὐτοὶ μᾶλλον έκείνων δὐνασθαι προστῆναι της
διαβολικῆς ταὐτης ἀσεβείας. εἰ καὶ έφθασα διὰ τῆς προτέρας έιτιστολης τῆς πρὸς σὲ ὶ γρα-
φείσης πλατυτέρῳ τῷ κατ” αὐτῶν έλέγχῳ κεχρημένος, όμως φέρε καὶ νῦν τοὐτους ὥσπερ
έκείνους καθ' έκαστον τῶν ὺπ' αὐτῶν λεγομένων έξετὰσωμεν. δειχθήσεται ὶ γὰρ οὐδὲν
ήττον καὶ νῦν οὐχ ὐγιής, ἀλλὰ τις δαιμονιὼδης αὐτῶν ὴ αίρεσις.

Φασὶ τοίνυν, ῶσπερ κὰκείνοις έδόκει, καὶ τετολμήκασι λέγειν· ἱοὐκ ἀεὶ πατήρ,
οὐκ ἀεὶ υἱός· οὐκ ήν γὰρ ό υἱός πρὶν γεννηθτη, ἀλλ' έξ οὐκ όντων γέγονε καὶ αὐτός· διό
καὶ οὐκ ἀεὶ πατὴρ ό θεὸς γέγονε τοῦ υἱοῦ, ἀλλ' ότε γέγονε καὶ έκτίσθη ό υἱός, τότε καὶ
ό θεὸς έκλήθη πατὴρ αὐτοῦ. κτίσμα γὰρ ἐστι καὶ ποίημα ὁ λόγος καὶ ξένος καὶ ὰνόμοιος
κατ' οὐσίαν τοῦ πατρός ἐστιν· οῦτε δὲ φὐσει καὶ ἀληθινός λόγος τοῦ πατρός έστιν ό
υἱός οῦτε ὴ μόνη καὶ ἀληθινὴ σοφία αὐτοῦ έστιν, ἀλλὰ κτίσμα καὶ είς τῶν ποιημὰτων
ῶν καταχρηστικῶς λέγεται λόγος καὶ σοφία. λόγω γὰρ τῷ όντι έν τῷ θεῷ γέγονε καὶ
αὐτὸς ῶσπερ καὶ τὰ πὰντα· διό οὐδὲ ἀληθινός θεός έστιν ό υἱός'. ἐγὼ δὲ τοῦτο
4 νεἱ. Ερἱ1. 4, 14 7 ]εε. 5, 2ο 19 Βετ Βιτίεί ίεὶ: 11.ίρὶ1τ ετὶ1αὶί:ει1. Βετ Ατιἱαβ 2111· Αὶσἰαεειιιτε νοτι
σε σερτετἰε ἱετ 2150 είτ.ι 2.ὶ:1.ι1.ί.ίρὶ1ετ ννὶε 21.11 ερ. Π. ΠΙ. ασ δεταρ., :-111ρὶ:ι σοτέ 11ν:ί.ὶ.ὶ Αττιααεείμε εί11ε11 ὶ‹1.ι.τ2ει1
Αὶ:ιτίΒ σετ Οεσατιὶτειτ σετ εμείυὶιτὶίοὶιετετι ερ. Ι. ασ δετερ. εεὶσεα. Εε ὶίεετ 1:ι2.ὶ1ο, ίτι Οτ. Ἑ. Π. ΠΙ. ρ.
Ατὶειτιοε σετι πλστὐτερος έλεγχος εεεειτ σ.ὶε Ατίτ-ι.ι1ετ, σετ σε σερτεαε νοταμεείρε, ντίεσετ21.ιετὶ1ε1:ι1:ιε1:ι, 211-
11121 εο ετατὶιε ννὁιτ.ὶ.ίρὶ1ε (νεὶ. 21.1 ρ. 3ο Η. 5. 26 Η.) 1.ι11σ εεοἱτἱίρὶτε Ζ11εε1ι:ι:ιι:ι1ε1:σ:ι21:ι3ε 2νν·ίεοὶ1ει1 ὶσεἱσεα Ξρὶιττίτεα
ὶσεετεἱτιετι (νεὶ. Ξτϋὶρὶτετι, Ατὶ12112.εί21:ιει 5. 48). Β:-ι ἱεσοοἱ1 ὶεσετ εεοεμ ὶ1εε·ί:ίαιτι1ὶ:›2.τε Α1ιὶ12.ὶτ ίυτ σετι Α.ι1.ὶ2Β
2111 Αὶσίαεειιαε σετ Ατίαιτεττεσειι εοννίε νοτι σε σερτεί:ίε ίεὶτιὶτ, 1ν·ίτσ 111211 είρὶι αιίτ σετ Ρεετετεὶίμοε σεε εμεετι
ίτιὶ12.Ιτ.ἱὶρὶ1ει1 Ζιιεε-1.ι1:ιιτ1ει1.ὶ12τ1εεε σετ δρὶιτίττεα Βεἕτιϋεεει 1:ι:ι115εει:ι. Ατ.ἱ1ε.1125ί1.1ε ὶ:ι2τ είρὶα 21.ιρὶ:ι ί.1:ι σετι ὶ1.ἱετοτί-
εοὶ:ιει1 Αροὶοείετι οίί: εεὶὶσεέ εὶσεεεοἱπἱεὶοετι 23 Βἦνρὶ. Αἱεκαασετε Βεἱετατ ὐίαετ σὶε Ι.εὶ:1.τε σεε Ατίμε (1111ί:ε1:ι
0- 55, 7 δ. 32, 21 ίἰ). Ατὶ1ε.112ε.ί1.1ε 2ίί1ετί: ἱ1.ἰετ 11.ίοὶ.1ί: αμε εὶτιετ $ρἱ:1.1τί.ί·ί:, εομσετα είὶστ σ.ίε Α1:ιεοὶ:ι2111ι1:ιεε1:ι σετ
Ατίαιτετ 111 ί.ὶ1.τε1:ι ννίρὶττίεετετι δ8τ2ε1:ι ντὶεσετ, νεὶ. ειμρὶτ ερ. εισ ερίερ. Αεε. ετ Ι.ὶὶ:. 12 (Μίετιε 25, 564 Β),
ινείρὶιε ἱλἴοττε ννὸττίίρὶτ 1.11 οτ. Ι. ρ. Αττετι. 5 (Μίεπε 26, 21.4) ννίεσετὶτεὶττετι 26 κτίσμα _ 29 σοφία = 11ι1τε1:ι
0- 35. 7 δ. 32, 23_26 29 νεὶ. Ματρεὶὶ ν. Ααρνττ. ὶτε. 45. 46 (193, 8 Π.)

ΒΚΡΟ ΒΕΡΨ

Ι ὶέῃαβαλῦμένους Κ | παρὰ τὰ ΒΡΚΕ παρ' ὰ ΚΟΕν 2 καλῶς αὐτοὺς _ Κ 3 καὶ > Β
4 ἀλλὰ τ ταῖς Ρ 5 παραβαλλόμενοι Ρ ί προφὰσεις προβαλλόμενοι _ Εν 7 καὶ _ 8 πικρόν
> Εν 9 μὲν > Β 1ο έτι] εί Β ί τοῦτον ΒΡΕ τοὐτων Βξ ί ὐπὸ λόγον Κ·Ε Εν ὰπόλσγον Βθ
Η ἡ] εἱ Κ"Ε ὴ Βδ 19 έφθασα Ορ. φθὰσας Ηεε. 2ο έχρησὰμην έλεῆτχῷ _ ν 24 2. Βσ. τὰ
Τῶν Ἄρειανῶν Ε ν. ερ. Ησ. | ἀεὶ -ί- ὁ Υ ί γὰρ ὴν _ Ρ | ό › Εν 25 καὶ! › Ρ ί γέγονεν ό θεὸς _
ΒΚΡΟ|τῷυὶῷΒ 3οθεός›Εν|έστινθεὸς_Ρ
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6 Πε σεστειίε Νίρεειιαε εγιιοσί 6, 2_7,2.

πρῶτον καὶ τοὐτους ὲρωτῆσαι βοὐλομαι, τί έστιν όλως υἱός, καὶ τίνος ἐστὶ τὸ όνομα
τοῦτο σημαντικόν, ίν' οῦτως αὐτοὶ τὰ λεγόμενα παρ' αὐτῶν κἀν οῦτως νοησαι δυνη-
θῶσιν. ή μὲν γὰρ θεία γραφὴ διπλῆν τὴν έκ τοῦ όνόματος τοὐτου διὰνοιαν ὴμῖν
σημαίνει, μίαν μὲν περὶ ών Μωυσής έν τῷ νόμῷ φησίν· ››έὰν εὶσακοὐσητε τής φωνῆς
κυρίου τοῦ θεοῦ ὺμῶν, φυλὰσσειν πὰσας τὰς έντολὰς αὐτοῦ, όσα έγώ ὲιττέλλομαί σοι
σήμερον, ποιεῖν τὸ καλόν καὶ ἀρεστόν ένώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, υἱοί έστε κυρίου
τοῦ θεοῦ ὴμῶν«, καθώς καὶ έν τῷ εὐαγγελίῳ φησὶν ό 'ὶωὰννης· ››όσοι δὲ έλαβον αὐτόν,
έδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι‹‹· έτέραν δὲ διὰνοιαν, καθ' ὴν 'ὶσαὰκ τοῦ
'Αβραὰμ έστιν υἱός καὶ ό 'ὶακώβ τοῦ 'ὶσαὰκ καὶ οἱ πατριὰρχαι τοῦ 'ίακώβ. αὐτοὶ
δὲ κατὰ ποίαν ἀρα τοὐτων νομίσαντες είναι τὸν τοῦ θεοῦ υἱὸν τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ μὐθο-
λογοῦσιν; είς γὰρ τὴν αὐτὴν ἀσέβειαν εὐ οίδ' ότι σὐυδραμοῦνται τοῖς περὶ Εὐσέβιον.
εί μὲν οῦν κατὰ τὴν πρώτην, οῖοί είσιν οἱ έκ βελτιώσεως τρόπων έπικτώμενοι τὴν τοῦ
όνόματος χὰριν καὶ λαμβὰνοντες έξουσίαν, ίνα υἱοὶ θεοῦ γένωνται (τοῦτο γὰρ έλεγον
κὰκείνοι), οὐδὲν διαφέρειν ὴμῶν δόξειεν οὐδὲ μονογενὴς ἀν είη έξ ἀρετῆς καὶ αὐτός έσχη-
κὼς τὴν τοῦ υἱός προσηγορίαν. κὰν γὰρ, ώς φασι, προγνωσθεὶς έσεσθαι τοιοῦτος
προλαμβὰνη καὶ ἀμα τῷ ί γενέσθαι δέχηται τό τε όνομα καὶ τὴν τοῦ όνόματος δόξαν,
ἀλλ' οὐδὲν διοίσει τῶν μετὰ τὰς πρὰξεις λαμβανόντων τό όνομα, έως οῦτω καὶ αὐτὸς
υἱός είναι μεμαρτὐρηται. καὶ γὰρ 'Αδὰμ προλαμβὰνων τὴν χὰριν καὶ ἀμα τῷ γε-
νέσθαι τεθεὶς έν τῷ παραδείσῳ οὐδὲν διήνεγκεν οῦτε τοῦ ὶ Ένώχ, ός μετὰ χρόνον τῆς
γενέσεως εὐαρεστήσας μετετέθη, οῦτε τοῦ ἀποοτόλου καὶ αὐτοῦ μετὰ τὰς πρὰξεις ἀρ-
παγέντος είς τόν παρὰδεισον, ἀλλ' οὐδὲ τοῦ ποτε ληστοῦ, ός διὰ τὴν όμολογίαν έπαγ-
γελίαν έλαβεν εὐθὺς είς τόν παρὰδεισον έσεοθαι.

Ἄλλ' έν τοὐτοις διωκόμενοι λέξουσιν ίσως, ό πολλἀκις λέγοντες ήσχὐνθησαν·
'οῦτως νομί3ομεν τόν υἱὸν πλέον έχειν παρὰ τὰ ἀλλα καὶ διὰ τοῦτο μονογενῆ λέγεσθαι,
ότι μόνος μὲν αὐτός ὺττὸ μόνου τοῦ θεοῦ γέγονε, τὰ δ' ἀλλα πὰντα παρὰ τοῦ θεοῦ διὰ
τοῦ υἱοῦ έκτίσθη'. τίς ἀρα ταὐτην ὐμῖν τὴν μωρὰν καὶ καινὴν έπίνοιαν ὐπέβαλεν, ίνα
είπητε· 'τὸν μὲν υἱόν μόνον μόνος ό πατὴρ αὐτοὐργησε, τὰ δ' ἀλλα πἀντα διὰ τοῦ υἱοῦ
γέγονεν ώς δι' ὺπουργοῦ '; εἰ μὲν γὰρ διὰ τό κἀμνειν ὴρκέσθη μόνον αὐτουργῆσαι τὸν
υἱὸν ό θεός, τὰ δ' ἀλλὰ οὐκέτι, ἀσεβὲς τοιαῦτα περὶ τοῦ θεοῦ λογί3εσθαι μὰλιστα τοὺς
ἀκοὐσαντας 'Ησαίου λέγοντος· ιιθεός αίώνιος, θεός ό καταοκευὰσας τὰ ἀκρα τῆς γης,
οὐ πεινὰσει οὐδὲ κοπιὰσει οὐδέ έστιν έξεὐρεσις τῆς φρονήσεως αὐτοῦ‹‹. καὶ γὰρ μᾶλλον
4 Βτα. 13, 19; 14,1 7 ]οί1. 1,12 15 Αίε Ααερὶτειμμαἔ σεε Ατίμε 2ί1:ίειτ: Ατ.ὶ:ι2.α2.εί1.ιε (αμε σετ
Ἱ.`ἱ1ε.ὶεί2?) οτ. Ι. ο. Ατίεαοε 5 (Μίεαε ΡΟ 26, 21 Ο ): προγινώσκων ό θεὸς έσεσθαι καλόν αὐτὸν προλαβών
αὐτῷ ταὐτην τὴν δόξαν δέδωκεν, ήν ἀνθρωπος καὶ έκ τῆς ἀρετῆς έσχε μετὰ ταῦτα, ὥστε έξ έργων αὐ-
τοῦ, ών προέγνω ὁ θεός, τοιοῦτον αὐτόν γεγονέναι πεττοίηκε (= ερ. 2σ ερίεο. Αεἕ. ετ Ι.ίὶ:. 12; Μίραε 25,
564 Ω) 19 νεὶ. Θεα. 5, 24 2ο/21 Ζμ ὰρπαγέντος είς τόν παρὰδεισον νεὶ. ΙΙ. Οοτ. 12, 4, ὶίδετ είαε
Αιιίετετεὶαμαρ ὶ:›2νν. Ηίταταεὶίεὶαττ σεε Ρειιίιίε νεὶ. αίοὶτί: αμτ Αρτα Ρεμὶί, νίεὶταεὶιτ σίε Ρεμὶιιεεροὶτεὶνρεε, ίίίτ
σίε σίεεε δτεὶὶε νὶεὶὶείοἱιί: 215 Ζεμἕαίε ὶ:εα1.ιτ2ὶ: ννετσεα ὶ¬1ει.1:ι.α, είεὶ:ιε Β. Ρ. Ωεεεν ία: ]ο1.1τα2.ἱ οί τὶ1εοὶ. 5ί:ι.ισ.ίεε
34 (1933) 27 Η. 21 νεὶ. Ι.ο. 23, 43 25/26 Ζ11 παρὰ τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ υἱοῦ έκτίσθη νεἱ. Οτίρεαεε
Οσαιια. ία ]οὶ:ι. ΙΙ 1ο, 7ο (64, 12 8.), Ειιεεὶι Ττίρεααετετεσε 12 (229, 25 Ε.); εερὶ. τ.ὶ1εοὶ. ΙΙ 14, 9 (115, 34 Π.)
28 Ζ1.1 ὐπουργός: Ειιεερ Ιίίετ. εορί. Ι 2, 2_3 (το, 22); Βειτι. εν. ν 5, 3 (227, 18); Ατὶίααεειίμε οτ. ΙΙ
ρ. Ατίειαοε 29 (Μίἔαε 26, 2ο8 Β); Αετετίιιε δεί Ατ.ὶ12α. οτ. Π. ρ. Ατίεαοε 28 (Μίεαε 26, 295 Ο): κτίσμα μέν
έστι καὶ τῶν γενητῶν· ώς δὲ παρὰ διδασκὰλου καὶ τεχνίτου μεμὰθηκε τὸ δημιουργείν, καὶ οῦτως
ὐπηρειτισε τῷ διδἀξαντι θεῷ. νεὶ. 211ρἱ1 Κοαεταατὶαε Ροὶεαίίὶτ εεεεα Ατίμε 1.1.1:ιτεα ρ. 4ο, 29 5. 41, 2ο
3ο ]ε5. 4ο, 28
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Πε σερτετίε Νίραεααε ενιιοσί 7, 2_8, 2. 7

αὐτὸς τοίς πεινῶσι δίδωσιν ίσχὺν καὶ διὰ τοῦ λόγου ὲαυτοῦ τοὺς κἀμνοντας ἀνοπαὐει.
εὶ δὲ ώς ταττεινὸν ὰττηξίωσεν αὐτός τὰ μετὰ τόν υἱὸν αὐτουργῆσαι, καὶ τοῦτο μὲν ἀσε-
βές. οὐκ ἐστι γὰρ τὐφος ἐν τῷ θεῷ, ός γε μετὰ τοῦ 'ίακώβ εἰς Αἴγυπτον κατέρχεται,
καὶ διὰ μὲν τὸν Ἄβραὰμ διορθοῦται τὸν 'Αβιμέλεχ χὰριν τῆς Σὰρρας, τῷ δὲ Μωυσῆ

1 ἀνθρώπῷ όντι στόμα κατὰ στόμα λαλεί, καὶ είς μὲν τό Σινα όρος κατέρχεται, τῷ δὲ λαῷ
συνειτολέμει κρυφαία χὰριτι τὸν Ἄμαλήκ. ινεὐδεσθε δὲ όμως καὶ τοῦτο λέγοντες·
››αὐτός γὰρ ἐποίησεν ὴμἀς, καὶ οὐχ ὴμείς‹‹· αὐτός τέ έστιν ό διὰ τοῦ λόγου ἑαυτοῦ τὰ
πὰντα τὰ τε μικρὰ καὶ τὰ μεγὰλα ποιήσας, καὶ οὐκ έστι διελείν τὴν κτίσιν, ώστε εἰπεῖν
τοῦτο μὲν τοῦ πατρός, τοῦτο δὲ τοῦ υἱοῦ, ἀλλ' ἐνός ἐστι θεοῦ ώς χειρὶ χρωμένου τῷ

ιο ίδἰῳ λόγῳ καὶ ἐν αὐτῷ ποιοῦιαος τὰ πὰντα, καὶ τοῦτ' αὐτός μὲν ό θεὸς δεικνὺς έλεγεν·
»ὴ χείρ μου έττοίησε ταῦτα πὰντα«. ό δὲ Παῦλος τοῦτο μαθών ἐδίδασκεν· ››είς θεός ἐξ
οὐ τὰ πὰντα, καὶ είς κὐριος 'ὶησοῦς Χριστός δι' οὐ τὰ πἀντα‹‹. αὐτός γοῦν ἀεὶ καὶ
νῦν λέγει τῷ μὲν ὴλίῷ καὶ ἀνστέλλει, ταῖς δὲ νεφέλαις ἐντέλλεται καὶ βρέχει ἐπὶ μίαν
μερίδα, ἐφ' ὴν δὲ οὐ βρέχει, ξηραίνεται. καὶ τὴν μὲν γῆν κελεὐει τοὺς καρποὺς ἀποδιδόναι,

ιε τὸν δὲ 'ίερεμίαν ἐν τη κοιλία πλὰττει. εί δὲ ταυτα νῦν αὐτὸς ποιει, οὐκ έστιν ἀμφίβολον,
ότι καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν οὐκ ἀπηξίωσεν αὐτὸς τὰ ὶ πὰντα διὰ τοῦ λόγου ποιῆσαι· μέρη
γὰρ τῶν όλων ἐστὶ ταῦτα.

Εἰ δέ ότι μὴ ἐδὐνατο τὰ λοιπὰ κτίσματα τῆς ἀκρὰτου χειρός τοῦ ἀγενήτου τὴν
ἐργασίαν βαστὰξαι, μόνος ό υἱός ὐπὸ μόνου τοῦ θεοῦ γέγονε, τὰ δ' ἀλλα ώς δι' ὺπουργοῦ

2ο καὶ βοηθοῦ τοῦ υἱοῦ γέγονε· καὶ τοῦτο γὰρ 'Αστέριος ὁ θὐσας έγραψεν, ό δὲ 'Άρειος
μεταγρὰφας ί δέδωκε τοίς ὶδίοις καὶ λοιπὸν ώς καλὰμῳ τεθραυσμένῷ χρῶνται τῷ ρηματίῳ
τοὐτῳ ἀγνοοῦντες τό ἐν αὐτῷ σαθρόν οἱ παρὰφρονες. εὶ γὰρ ἀδὐνατον ήν τὰ γενητὰ
βαοτὰξαι τὴν χεῖρα τοῦ θεοῦ _ έστι δὲ καθ' ὐμἀς ό υἱός είς τῶν γενητῶν _ πῶς αὐτός
ήδυνήθη γενέσθαι παρὰ μόνου τοῦ θεοῦ; καὶ εί ίνα τὰ γενητὰ γένηται, μεσίτου γέγονε

21 χρεία, γενητός δὲ καθ' ὺμἀς έστιν ὁ υἱός, έδει καὶ πρὸ αὐτοῦ μέσον τινὰ είναι, ίνα κτισθῆ.
τοῦ δὲ μεσίτου πὰλιν καὶ αὐτοῦ κτίσματος τυγχὰνοντος ἀραρεν ότι κἀκείνος ἐδέετο μεσίτου
ὲτέρου πρός τὴν ὶδίαν σὐστασιν. κἀν τις ἀλλον ἐπινοήση, προειτινοήσει τὸν ἐκείνου
μεσίτην, ώστε καὶ είς ἀττειρον ἐκπεσεῖν. οῦτω δὲ ἀεὶ τοῦ μεσίτου 3ητουμένου οὐδὲ ή

4 νεὶ. θεα. 2ο 5 νεί. Εκ. 19, 18 6 νεὶ. Εκ. 17 7 Ρε. 99, 3 9 21.1 ώς χειρὶ νεἱ. Ατίααα.
οτ. ΙΙ. ε. Ατίεασε 31 (Μίμιε ΡΟ 26, 212 Ω), Μετἱίοσίιιε, σε τεειιιτ. Ι 46, 2 (296, 5); σε ρτεετίε 9 (498, 29),
ίίίτ ίτεαἀαε ιιασ Ηίρροἱγτ νεἱ. Βοα1νετερὶ:ι5 Κοαιατ. 21.1 σε τεε1.ι1τ. 2. 2. Ο. Βεί Οτίεεαεε μασ Ειιεεἱσ ερἱ1εὶατ
σετ θεὶντειαρὶι σετ ]ε5ε.ί25τεὶίε α.ί‹:ὶ1ί: νοτ21.ιὶεοι1:ι.111εα 11 ]εε. 66, 2 ί Ι. Οοτ. 8, 6 15 νεί. ]ετ. 1, 5
18 νεί. οτ. Π. ο. Ατίεαοει 24 (Μίραε ΡΟ 26, 2οο Α): φασὶ (ερ. Ειιεεὶσ ν. Νίίε., Ατίιιε, Αετετίμε) δὲ όμως ττερὶ
τοὐτου, ώς ὰρα θέλων ό θεὸς τὴν γενητὴν κτίσαι φὐσιν, ἐπειδὴ ἐώρα μὴ δυναμένην αὐτὴν μετασχείν τῆς
τοῦ πατρός ἀκρὰτου χειρὸς καὶ τῆς παρ' αὐτοῦ δημιουργίας, ποιεῖ καὶ κτί3ει πρώτως μόνος μόνον ένα
καὶ καλεί τοῦτον υἱὸν καὶ λόγον, ίνα τοὐτου μέσου γενομένου οῦτως λοιπόν καὶ τὰ πὰντα δι' αὐτοῦ
γενέσθαι δυνηθη. Ζ11 μόνος ὐπὸ μόνου: Αετετίμε αερα Μ2τρεΙ1 δεί Ειιεείσ ο. Ματρ. Ι 4, 33 (25, 5), Ααα-
ορί:ιεα. 5γταὶ2οὶ ὶσεὶ Ατααα. σε εναοσίε 23 (Μ.ίε1:ιεΡΟ 26, 721 Β) 2ο Ζ11 Αετετίαε: Ο. Βατσν, Αετετίαε ὶε
Ξορὶαίετε, ία: Βενμε σ'ὶ:ι.ίετ. ερρὶ. 22 (1926) 221-272. Εε 12111: 2111, σαίθ Αετετίαε αίε σετ νοτρααεετ σεε
Ατίμε Βε2είρὶ1αεί: ννίτσ, νεὶ. ματεα 1:.2σ 5. 17, 4 24 μεσίτης ίιῖιτ σεα Εοεοε ὶσεί Αίεκαασετ ν. Αὶεκατι-
στίεα (Πτκαασε 14, 44; ΙΙΙ 26, 27), δεί Εμεεὶ: Ττίρεααετατεσε 1, 6 (198, 28); 11, 12 (227, 16); 12, 6. 7
(251, 14 Β.); Βεαι. εν. Ιν 6, 6 (159, 21). Βίε εἱείρτιε Ατἕαατεατατίοα ννίε οὶσεα 21.ιρὶ1 Ατὶ12.α. οτ. Π. ο.
Ατίααοε 25. 26, ὶ1ίετ εὶσετ νίεὶ ερἱ1.ὶε.ΒΙ1:ι·2ί1:ίεετ, νεὶ. αατεα ρ. 24, 5 δ. 2ο, 23
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8 Πε σερτειίε Νίραεααε εςαοσί 8, 2_9,4.

κτίσις συοτήναι δυνήσεται διὰ τὸ μὴ δὐνασθαι, ώς λέγετε, μηδένα τῶν γενητῶν βαστὰξαι
τὴν ἀκρατον χείρα τοῦ ἀγενήτου. εὶ δὲ τό ἀτοπον τοῦτο συνορῶντες ἀρχεσθε λέγειν,
ότι ό υἱός κτίσμα ών ἱκανός γέγονεν, ώστε ὐπὸ τοῦ ἀγενήτου γενέσθαι, ἐξ ἀνὰγκης καὶ
τὰ ἀλλὰ πὰντα γενητὰ όντα δυνατὰ ήν παρὰ τοῦ ἀγενήτου ὺπουργηθήναι· κτίσμα
γὰρ καθ' ὺμας κἀκείνος ώσττερ οὐν καὶ ταῦτα πὰντα ἐστί. καὶ περιττὴ λοιπόν τοῦ
λόγου ὴ γένεσις κατὰ τὴν ἀσεβῆ καὶ μωρὰν ὺμῶν έττίνοιαν, αὐτὰρκους όντος τοῦ θεοῦ
τὰ πὰντα αὐτουργεῖν πὰντων τε τῶν γενητῶν δυναμένων τὴν ἀκρατον χείρα
βαστὰξαι τοῦ θεοῦ. ἀνοήτου δὴ οὐσης αὐτῶν τής τοιαὐτης φρενοβλαβείας, ίδωμεν
εί μὴ καὶ τό λεγόμενον τοῦτο τῶν ἀσεβῶν τὸ σόφισμα πλέον τῶν ἀλλων αὐτῶν ἀλογώ-
τερον ἀναφανείη. 'Αδὰμ μόνος ὺπό μόνου τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ λόγου γέγονεν. ἀλλ' οὐκ
έν τῷ πὰλιν τόν 'Αδὰμ πλέον τι τῶν πὰντων ἀνθρώπων έχειν ὴ διαφέρειν τῶν μετ' αὐτόν
ἀν τις φήσειεν, εί μόνος μὲν αὐτός ὺπὸ μόνου τοῦ θεοῦ πεττοίηται καὶ πέιτλασται, ὴμείς δὲ
πὰντες έκ τοῦ 'Αδὰμ γεννώμεθα καὶ κατὰ διαδοχὴν τοῦ γένους συνιοτὰμεθα, έως μόνον
καὶ αὐτός έκ γηε ἔπλὰσθη, καὶ μὴ ών πρότερον ῦοτερον γέγονεν.

Εὶ δὲ καὶ πλέον τις τῷ πρωτοπλὰστῳ δοίη διὰ τό κατηξιῶσθαι τής τοῦ θεοῦ χειρός
αὐτόν, ἀλλ' ἐν τιμη καὶ μὴ τή φὐσει τό πλέον είς αὐτόν ό τοιοῦτος λογι3έσθω. ἐκ γής
γὰρ γέγονεν ώσπερ καὶ πὰντες· καὶ ή χεὶρ δὲ ή πλὰσασα τότε τόν Ἄδὰμ αῦτη καὶ νῦν
καὶ ἀεὶ τοὺς μιπ' έκείνον πὰλιν ί πλὰττει καὶ διασυνίστησι. καὶ τοῦτο ό θεός αὐτός τῷ
μὲν 'ὶερεμία, ώς προεῖπον, φησίν· »πρό τοῦ με πλὰσαι σε ἐν κοιλία έιτίσταμαί σε«. περὶ
δέ τῶν πὰντων έλεγεν· ››ὴ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πὰντα‹‹. καὶ πὰλιν διὰ Ἡσαίου
φησίν· ››οὐτως λέγει κὐριος ό λυτροὐμενός σε καὶ πλὰσσων σε έν κοιλία· ἐγώ κὐριος ό
συντελῶν πὰντα ἐξέτεινα τὸν οὐρανόν μόνος καὶ ἐστερέωσα τὴν γήν«. ό δὲ Δαυίδ τοῦτο
γινώσκων ὶ έιραλλεν· ››αἱ χείρές σου ἐποίησὰν με καὶ έιτλασἀν με‹‹. καὶ ό έν τῷ 'ὶτσαία
λέγων· ››οὐτως λέγει κὐριος ό πλὰσας με ἐκ κοιλίας δοῦλον έαυτῷ« τοῦτο σημαίνει.
οὐκοῦν κατὰ τὴν φὐσιν οὐδὲν ὴμῶν διαφέρει, κἀν προὰγη τῷ χρόνῳ, έως καὶ τή αὐτή
χειρὶ συνιστὰμεθα καὶ κτι3όμεθα πὰντες. εὶ τοίνυν οῦτως, ώ Ἄρειανοί, καὶ περὶ τοῦ
υἱοῦ τοῦ θεοῦ φρονείτε, ότι οῦτως καὶ αὐτός ὺπέστη καὶ γέγονεν, οὐδὲν καθ' ὺμἀς τῶν
ἀλλων κατὰ την φὐσιν διοίσει, έως καὶ αὐτός οὐκ ήν καὶ γέγονε καὶ ἐξ ἀρετῆς καὶ αὐτῷ
συνεκτίσθη τοῦ όνόματος ὴ χὰρις. είς γὰρ ἐστι καὶ αὐτός, ἀφ, ών λέγετε, περὶ ών ἐν
Ψαλμοῖς τό πνεῦμὰ φησιν· ιιαὐτός είπε, καὶ ἐγενήθησαν· αὐτός ένετείλατο, καὶ ὲκτίσθη-
σαν‹‹. τίς τοίνυν έστίν, ῷ ό θεός ένετείλατο, ἱνα καὶ οῦτος κτισθή; είναι γὰρ δεῖ λόγον,
ῷ έντέλλεται ό θεός καὶ ἐν ῷ τὰ ποιήματα κτί3εται. ἀλλ' οὐκ ἀν έχοιτε δείξαι έτερον
παρὰ τόν ἀρνείσθε λόγον, εἰ μὴ ἀρα τινὰ πὰλιν έννοιαν ἐπινοήσητε. ναὶ γὰρ, φή-
σουσιν, εὐρομεν· ήν ποτε λεγόντων καὶ τῶν περὶ Εὐσέβιον ήκουσα· 'διὰ τοῦτο πλέον

19 ίετ. 1, 5 νεὶ. 5. 7, 15 2ο ]εε. 66, 2 21 ]εε. 44, 24 23 Ρε. 118, 73 24 ίεε. 49, 5 28 νρί.
οὶ:›εα 5. 6, 17 3ο Ρε. 32, 9 34 Β. νρί. Εαεεδ εορὶ. 1.ὶ1εοΙ. Ι 1ο, 3 (68, 31 5.): καὶ μὴν ἐξ αὐτῆς
τής προοηγορίας ό υὶός τὴν πρός τόν πατέρα φυσικὴν σχέσιν παρίστησιν. ὥς αὐ πὰλιν τὸ μονογενές
όνομα καὶ τοῦ γένους έφὰπτεται καὶ τής γενέσεως αὐτῆς καὶ τοῦ μόνον είναι καὶ μηδέτερον αὐτῷ τῆς
υὶότητος κοινωνεῖν. Βεια. εν. ν 4, 11_15 (225, 29 Β.); ίεταετ Αετεαιιε σε ενα. 18 ‹Μ.ίεαε 26, 716 Α = οτ.
Ι. ρ. Ατίεταοει 32; Μίεαε 26,77 Β = οτ. Π. ρ. Ατίεαοε 37; Μίραε 26, 225 Ο-228 Α)

ΒΚΡΟ ΒΕΕν
Ρ

1 λεῆτεται ΕΚ* λέγετε Β° 2 ἀγενήτου ΚΡΟ^Β*Ε ἀγεννήτου ΒΕν ἀγενήτου Ο°Β° 3 ἀγεννήτου Ε
4 ἀγεννήτου Εν ) ὐπουργηθήναι) ροττ. ία: αὺτουργηθήναι Β 6 ἐπίνοιαν ὺμῶν _ν ) ἐπίνοιαν
ροττ. νοα 1. Ησ. (?) αμε ὺπόνοιαν Ε 7/8 βαστἀξαι χείρα _ Κ 8 δὴ]δὲ ν 9 τό: ειιετασ. Β )
αὐτῶν › Εν 1ο γέγονε διὰ τοῦ λόγου _ Κ 11 τῷ) τοὐτῷ ν ί πὰντων] όλων Ρ 15 τοῦ]
ἐκ ν 17 τόν τότε _ ν 18 πλἀττει πὰλιν _ Κ ) διασυνίστησι] διανίστησι Ε συνιοτἀ ν
2ο τῶν › Κ 23 ό > Ε 26 πἀντες καὶ κτι3όμεθα _ Ε 29 λέγεται ΒΕΕ 31 δεί] δὴ Β°Εν
33 παρὰ τόν] παρ' όν Κν παρὰ τὸν δν Ε ) ὰρνείσθε + θεοῦ Ρ ί πὰλιν τινὰ _ Κ ί ἐπινοήσετε
ΚΡΟ Εν ) ναί γὰρ) ἀλλὰ γὰρ ναί ν 34 ήν ποτε ΒΕΕ`ν
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Πε σερτετίε Νίρεεαεε εναοσί 9, 4_ιι, 3. 9

τῶν ἀλλων έχειν τόν τοῦ θεοῦ υἱὸν καὶ λέγεσθαι μονογενή τοῦτον νομί3ομεν, ἐπειδὴ
μόνος μέν αὐτός μετέχει τοῦ πατρός, τὰ δ' ἀλλα πὰντα τοῦ υὶοῦ μετέχειἔ κεκμήκασι μαι
οὐν ήδη μεταβαλλόμενοι καὶ μεταλλὰσσοιττες τὰ βήματα ώς τὰ χρώματα, δειχθήσονται
δὲ όμως καὶ οῦτως ώς οἱ έκ τής γής κενολογοῦντες καὶ κυλιόμενοι ώς ἐν βορβόρῷ ταῖς ἱδίαις

ε ἐννοίαις.
Εί μὲν γὰρ ἐκεῖνος μὲν τοῦ θεοῦ υἱός, ὴμείς δὲ τοῦ υἱοῦ υἱοί καλοὐμεθα, πιθανόν ήν

αὐτῶν τό πλὰσμα· εἰ δὲ τοῦ θεοῦ καὶ ὴμείς υἱοὶ λεγόμεθα, οὐ καὶ αὐτός ἐστιν υὶός, δηλονότι
καὶ ὴμείς τοῦ πατρός μετέχομεν τοῦ λέγοντος· ››υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὐ1.μωσα«. εὶ μὴ γὰρ
μετείχομεν αὐτοῦ, οὐκ έλεγεν· 'ἐγέννησα'· εἰ δὲ αὐτός ἐγέννησεν, οὐχ έτερος ἀλλ' αὐτός

ιο ὴμῶν ἐστι πατήρ. καὶ οὐ διαφέρει πὰλιν, εὶ πλέον ἐκεῖνος έχει καὶ πρῶτον γέγονεν·
ὴμείς δέ εί έλαττον καὶ ὐστερον γεγόναμεν, έως τοῦ αὐτοῦ πὰντες μετέχομεν καὶ τοῦ
αὐτοῦ πατρός υἱοὶ λεγόμεθα. τό γὰρ πλέον καὶ Θιαττον οὐ τὴν φὐσιν ἀλλην δείκνυσιν·
έκὰστῳ γὰρ τής ἀρετῆς ὴ πρἀξις τοῦτο προστίθησι. καὶ ό μὲν έττὶ δέκα πόίλεων, ό δὲ
ἐπὶ πέντε καθίσταται· καὶ οί μὲν καθέ3ονται »ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα

ιε φυλὰς τοῦ 'ίσραήλ«, οἱ δὲ ἀκοὐουσι· »δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου‹‹· καί·
»εὐ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ‹‹. τοιαῦτα μὲν οὐν ἐκεῖνοι φρονοῦντες εὶκότως φαντὰ3ονται
τοιοὐτου υἱοῦ ἀεὶ μὴ είναι τόν θεόν πατέρα μηδὲ τόν τοιοῦτον υίόν ἀεὶ είναι, ἀλλ' ἐξ
οὐκ όντων κτίσμα ί γεγενήσθαι καὶ μὴ είναι πρὶν γεννηθή· ἀλλος γὰρ ἐστιν οῦτος παρὰ
τόν ἀληθινόν τοῦ θεοῦ υἱόν. έιτειδὴ δὲ ταῦτα λέγειν έτι τοὐτους οὐκ έστιν εὐαγές,

2ο μᾶλλον γὰρ Σαδδουκαίων καὶ τοῦ Σαμοσατέως ἐστὶ τοῦτο τό φρόνημα, λείπει ἀρα κατὰ
τὴν έτέραν διὰνοιαν, καθ' ὴν 'ὶσαὰκ τοῦ 'Αβραὰμ ἐστιν υἱός, λέγειν είναι καὶ τόν τοῦ
θεοῦ υἱόν· τό γὰρ έκ τινος φὐσει γεννώμενον καὶ μὴ έξωθεν ἐπικτώμενον υἱόν οίδεν ὴ
φὐσις, καὶ τοῦτο τοῦ όνόματός ἐστι τό σημαινόμενον. ἀρ' οὐν ἀνθρωποπαθὴς ὴ
τοῦ υἱοῦ γέννησις; τοῦτο γὰρ ίσως κατ' έκείνους καὶ αὐτοὶ θελήσουσιν ἀντιθείναι μὴ

εε γινώσκοντες. οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ώς ἀνθρωπος ό θεός, εατεὶ μηδὲ οἱ ἀνθρωποι ώς ό θεός.
οἱ μὲν γὰρ έξ ῦλης καὶ ταὐτης οῦσης παθητικής έκτίσθησαν, ό δὲ θεός ἀυλος καὶ ὰσώματος.
εἰ δὲ αἱ αὐταὶ λέξεις έττὶ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων έν ταῖς θείαις ποτὲ κείνται γραφαίς, ἀλλ' ἀν-
θρώπων ἐστὶ διορατικῶν, ώς παρήγγειλεν ό Παῦλος, προσέχειν τη ἀναγνώσει καὶ οῦτω
διακρίνειν καὶ κατὰ τὴν έκὰστου τῶν σημαινομένων φὐσιν τὰ γηραμμένα διαγινώσκειν

ιιοκαὶ μὴ συγχέειν τὴν διὰνοιαν, ώστε τὰ τοῦ θεοῦ μὴ ἀνθρωπίνως νοεῖν μηδὲ τὰ τῶν
ἀνθρώπων ώς περὶ θεοῦ ποτε λογί3εσθαι. τοῦτο γὰρ ἐστι τόν οίνον ῦδατι μίξαι καὶ
πῦρ ἀλλότριον ἐπιβὰλλειν ἐττὶ τό θυσιαστήριον τῷ θείῷ πυρί.

Καὶ γὰρ καὶ ό θεός κτί3ει, καὶ ἐπ' ἀνθρώπων δὲ τό κτί3ειν είρηται. καὶ ό μὲν θεός
ών ἐστι, λέγονται δὲ καὶ οἱ ἀνθρωποι είναι παρὰ θεοῦ καὶ τοῦτο λαβόντες έχειν. ἀρί οὐν

να οῦτως ό θεός 1‹τί3ει ώς ἀνθρωποι; ή οῦτως ών ἐστιν ώς ἀνθρωπος; μὴ γένοιτο. ἀλλως
ἐπὶ θεοῦ τὰς λέξεις λαμβὰνομεν καὶ ὲτέρως ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ταὐτας διανοοὐμεθα.

μὲν γὰρ θεός κτί3ει καλῶν τὰ μὴ όντα είς τό είναι οὐδενός ἐπιδεόμενος, οἱ δὲ ἀνθρωποι
τὴν ὺποκειμένην ῦλην έργὰ3ονται εὐξὰμενοι πρότερον καὶ τὴν έιτιστήμην τοῦ ποιεῖν
λαβόντες παρὰ τοῦ πὰντα δημιουργήσαντος θεοῦ διὰ τοῦ ίδίου λόγου. πὰλιν τε οἱ

οτι

4 νεί. ]οΙ1. 3, 31 1.1. Π. Ρεττ. 2, 22 6 Ζ11 τοῦ υἱοῦ υἱοί νεὶ. ετννει Οτίεεαεε σε ρτίαε. Ιν 4, 5 (356, 6)
8 ]εε. 1, 2 13 νρί. Ι.ρ. 19, 17.19 14 Μτ. 19, 28 15 Μτ. 25, 34 16 Μτ. 25, 23 ί Πίε Οερτιετ
`οεα1.1τ2εα σίε εδεα 2ίτ.ίεττεα Βίἱσεὶετεὶὶεα 1111 είαε Πατετοτσαααρ σεε Εοἕοε 18 νρί. Πτίτ. 1, 5 (ΠΙ 3, 3)
28 Ι. Τίαι. 4,13 31 νεί. ]εε. 1, 22 32 νεὶ. Ι.εν. 1ο, 1 37 νεὶ. Βτα. 4, 17

ΒΚΡΟ Β.ΕΕν

Ι τόν υἱὸν τοῦ θεοῦ _ Κ 4 ὥςὶ > ν 6 μὲνί > Ε ) καλοὐμεθα Β.ΒΕΕν καλοίμεθα Β®ΚΡΟ
7 μἱόἰ έστιν _ Κ 8 εὶ μὴ _ 9 ἐγέννησα › Ε 14 θρόνων ν 16 φαντὰςονται -ί- περὶ ν
Ι9 έτι τοὐτους) τοὐτου Ε > ν ) εὐαγές -ί- περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ν 2ο μᾶλλον _ δὲ Β, εκρ.? ί
'ίὸ > Ρ 22 υίόνί › Εν 25 οί > Ε 26 ἐκτίσθησαν › Ε 27 εὶ δὲ αὶ αὐταὶ) αἱ δὲ
αὐταὶ ΚΡΟ 35 ὼςι 4. οίν
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10 Πε σεετειίε Νίραετιιιε εναοσί ιι, 3-12, 2.

μὲν ἀνθρωποι οὐ δυνὰμενοι καθ' ἐαυτοὺς είναι ἐν τόπῳ τυγχὰνοντές εἱσι περιεχόμενοι
καὶ συνεστῶτες ἐν τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, ό δὲ θεός ών ἐστι καθ, ἐαυτόν περιεγων τὰ πὰντα
καὶ ὐπ” οὐδενός περιεχόμενος, καὶ ἐν πἀσι μέν ἐστι κατὰ τὴν ἐαυτοῦ ἀγαθότητα καὶ δὐ-
ναμιν, έξω δὲ τῶν πὰντων πὰλιν ἐστὶ κατὰ τὴν ίδίαν φὐσιν. ώσπερ οῦν οὐ τὸν αὐτόν
τρόπον οἱ ἀνθρωποι κτί3ουσιν, όνιτερ τρόπον ό θεός κτί3ει, οὐδ' οῦτως εὶσὶν οἱ ἀνθρωποι,
ώσττερ ἐστὶν ό θεός· οῦτως ἀλλως ἐστὶν ὴ τῶν ἀνθρώπων γένεσις καὶ ἀλλως ί ἐστὶν ό
υἱός ἐκ τοῦ πατρός. τῶν μὲν γὰρ ἀνθρώπων τὰ γεννήματα μέρη πως τῶν γεννώντων
εὶσίν, έττεὶ καὶ αὐτῶν τῶν σωμὰτων ὴ φὐσις οὐχ ἀπλή τίς έστιν, ἀλλὰ ρευστή, καὶ ἐκ μερῶν
έχει τὴν σὐνθεσιν. ἀπορρέουσί τε ἀνθρωποι γεννῶντες καὶ πὰλιν έττιρρεῖ τὰ ἐκ τῶν τροφῶν
είς αὐτοὺς εἱσαγόμενα· ' δι” ήν αἰτίαν καὶ πολλῶν κατὰ καιρὸν τέκνων γίνονται πατέρες
οἱ ἀνθρωποι. ὁ δὲ θεός ἀμερὴς ών ἀμερίστως ἐστὶ καὶ ὰτταθὴς τοῦ υἱοῦ πατήρ. ὶ οῦτε
γὰρ ἀπορροὴ τοῦ ἀσωμὰτου έστιν οῦτ' ἐπιρροή τις εἰς αὐτόν γίνεται ώς ἐπ' ἀνθρώπων·
ὰπλοῦς δὲ ών τὴν φὐσιν ἐνός καὶ μόνου τοῦ υἱοῦ πατήρ ἐστι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μονο-
γενής ἐστι καὶ μόνος ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρός ἐστι, μόνον τε αὐτόν ἐξ ἐαυτοῦ δείκνυσιν
ό πατὴρ λέγων· ››οῦτός ἐστιν ό υἱός μου ό ἀγαττητός, ἐν ηὐδόκησα‹‹· λόγος δέ ἐστιν
οὐτος τοῦ πατρός, ἐν ῷ τό ἀπαθὲς καὶ ἀμερὲς τοῦ πατρός νοεῖν δυνατόν. λόγος γὰρ
οὐδὲ ό τῶν ἀνθρώπων κατὰ πὰθος καὶ μέρος γεννδιται, μήτι γε ό τοῦ θεοῦ. διό καὶ
καθέ3εται μὲν αὐτός ἐν δεξιἀ τοῦ πατρός ώς λόγος· ένθα γὰρ ἐστιν ό πατήρ, ἐκεῖ καὶ ό
τοὐτου λόγος ἐστίν· ὴμείς δὲ στήκομεν κρινόμενοι παρ' αὐτοῦ ώς ποιήματα. καὶ προσ-
κυνεῖται μὲν αὐτός διὰ τό είναι αὐτόν υἱὸν τοῦ προσκυνητοῦ πατρός, ὴμείς δὲ προσκυ-
νοῦμεν κὐριον καὶ θεόν αὐτόν όμολογοῦντες διὰ τὸ είναι ήμας κτίσματα καὶ ἀλλους
παρ' ἐκεῖνον.

Τοὐτων δὲ οῦτως όντων σκοπείτω λοιπόν ὁ βουλόμενος αὐτῶν καὶ γενἐσθω τις
αὐτοὺς ἐντρέιτων, εἰ τό ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ίδιον αὐτοῦ γέννημα θέμις εἰπεῖν ἐξ οὐκ όντων ή
λόγον έχει κἀν εἰς ἐνθὐμησίν τινος όλως ἐλθεῖν, ότι τό ἐκ τοῦ θεοῦ έττισνμβέβηκεν αὐτῷ,
ίνα καὶ τολμήσας είπη, ότι οὐκ έστιν ἀεὶ ό υἱός. καὶ γὰρ έν τοὐτῳ πὰλιν τὰς ἀνθρώπων
ἐννοίας ὐπερεξήλθε καὶ ὺπεραναβἐβηκεν ὴ τοῦ υἱοῦ γέννησις. ὴμείς μὲν γὰρ τῶν ίδίων
τέκνων ἐν χρόνῳ γινόμεθα πατέρες, ἐττεὶ καὶ αὐτοὶ οὐκ όντες πρότερον ὐστερον γεγόναμεν·
ό δὲ θεός ἀεὶ ών ἀεὶ τοῦ υἱοῦ παιήρ ἐστι. καὶ τῶν μὲν ὴ γένεσις ἐκ τῶν ὁμοίως όντων
έχει τὴν πίστιν. ἐπειδὴ δὲ ››οὐδεὶς οίδε τὸν υἱόν εὶ μὴ ό πατήρ, οὐδὲ τόν πατέρα τις ἐπι-
γινώσκει εί μὴ ό υἱός, καὶ ῷ ἀν ὁ υἱός ἀποκαλὐτμηνι, διὰ τοῦτο οἱ ὰγιοι, οίς ἀπεκὰλυιμεν
ό υἱός, εὶκόνα τινὰ δεδώκασιν ὴμῖν ἐκ τῶν όρωμένων λέγοντες· ››ός ών ἀπαὐγασμα
2 νἔί. Οτίεεαεε ρ. Εεὶε. Ιν 92 (Ι 365, 19); νΠ 34 (ΙΙ 184, 16 ί.) 8/9 νρὶ. Ατααα. οτ. Ι. ρ. Ατίεαοε 28
(Μίεαε 26, 69 Α); Οτίεεαεε σε οτατ. 27, 8 (367, 16 ί.); ία ]οὶ1. ΧΠΙ 33, 2ο4 (257, 24 Β.) 12 νεὶ.
Ατίιεα. οτ. Ι. ρ. Ατίεαοε 21 (Μίεαε 26, 56 Β) 13 Ζ1.ι ἀττλοῦς τὴν φὐσιν νεὶ. Εμεεὶσ ερρί. τὶ1εοΙ. ΙΙ 14, 6
(115, 15) 13/14 νεὶ. ]οί1. 1, 18 15 Με. 3,17 28 νεὶ. Ατὶααα. οτ. Ι. ρ. Ατίεαοε 14 (Μίραε
26,41 Β) 29 νρὶ. Πτὶς. 14, 26 (ΠΙ 23,28 α. Κσι1ια1.); εαθετσετα σίε Πατὶεεααεεα 1ῖιὶ›ετ ἀεὶ πατὴρ
καὶ ἀεὶ υἱός ία σεατ νετι:α1.1ί;Ιίρὶι 5ετ2ρίοα νοα Ταιααίε ρεαότεασεα Ττειὶετετ περὶ πατρός καὶ υἱοῦ (Τεκτε
11. Πατετε. ΝΕ 2, 3): 5. 21 8.), σετ 32112 σίεεετ Εταρε εενιτίσττιετ ίετ 3ο Μίί: ἐπειδὴ δὲ Βεείαατ σίε Αα-
τίτ.ὶ1εεε 21.1 τῶν μὲν ὴ γένεσις, σ.ίε ετετ αατεα 5. 17,9 Β. ερί12.τ.ί ίοτ1αι.ιὶίε1τ ννίτσ. ί Μτ. 11, 27; οίδε εταέί:
ἐπιγινώσκει 1121: Αταεαειείαε αορἱτ 2.α 3 5τεὶ.ὶεα (σενοα είαε ία ο. Αροὶὶ. ΙΙ 14), σεα 3ε1ινοΙ1α1ίρΙ1εα Τεκτ ατι
5 δτείίεα. οίδε ὶεεεα ει1.ι1:ί:ι Βίσνααιε, Οντίὶί ν. ίετιιε., Β2εί.ὶ.ίι1ε. 31 ἀποκαλὐψη ὶσεί Αί:ὶ1α.αεα.ί11ε ῖίὶσίίοὶτ,
εσαετ 11111 νοα Κίτρίιεανείτετα, αίρμτ νοα Βίὶιεὶίιαασερὶίτίττεα ὶ;›ε2ε1.ιετ. 32 Ηεὶστ. 1, 3
ΒΚΟΡ ΒΕΕν 23 γενἐσθω _ 11, 11 πατέρα = Οτειαετ, Οετεαεε ία 5.Ρ21.1ί.ί ερίετοὶσε ασ Τία1. Τίτ.
Ρὶίίὶεττι. Ηεὶστ., Οκίοτσ 1843, 5. 3σ2, 24_3ο3, 14 (ἐκ τῶν κατὰ Ἄρειανῶν). Πετ Τετττ ίετ ερὶίίερατ μασ
σεε.ὶ1ε.ὶτι αίρὶ:ι1: ὶ:ιετει.α3ε2οεεα

1 καθ' αὐτοὺς ΚΕν 2 καθ' αὐτόν ΚΕΕν 8 αὐτῶν) αὐτὴ Β 9 τε _ οί Εν 11 ἀπαθῶς ν
13 τή φὐσει Εν 19 ἐστήκομεν Β°ΕνΕ στήκομεν Κ° 21 αὐτόν › Β 23 αὐτῶν] αὐτὰ ΚΟ > Ε

25 έχειν Εν ί όλως > Εν ί όλως τινος _ Ε 29 όμοίων Ε όμοίωίι ν 3ο έχειν Ε 31 ἀν]
ἐὰν ΚΕΕν
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Πε σερτειίε Νίρεετιειε εναοσί 12, 2_ι3, 5. 11

τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὺποστὰσεως αὐτοῦ«· καὶ πὰλιν· ››ότι παρὰ σοὶ πηγὴ
3ωής, ἐν τῷ φωτί σου όψόμεθα φῶς«· ότε καὶ μεμφόμενος τόν 'ὶσραὴλ ό λόγος φησίν·
››ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τής σοφίας‹‹· αῦτη δέ ἐστιν ὴ πηγὴ ή λέγουσα· ››ἐμὲ έγκατ-
έλιπσν πηγὴν ῦδατος 3ῶντος«. καὶ μικρόν μέν ἐστι τό παρὰδειγμα καὶ λίαν ἀμυδρόν

επρός τό ποθοὐμενον, δυνατόν δὲ όμως ἐξ αὐτοῦ πλέον τής ἀνθρώπου φὐσεως κατα-
νοείν καὶ μὴ νομί3ειν ίσην τὴν ὴμῶν είναι καὶ τὴν Ι τοῦ υἱοῦ γέννησιν. τίς γὰρ δὐνα-
ται κὰν λογίσασθαι μὴ είναί ποτε τό ἀπαὐγασμα, ίνα καὶ τολμήσας είπη μὴ είναι ἀεὶ
τόν υἱόν, ή ότι οὐκ ήν ό υἱός πρὶν γεννηθή; ή τίς ἱκανός διελεῖν ἀπό τοῦ ὴλίου τό ἀτταὐ-
γασμα ή τὴν πηγὴν ἐττινοήσαί ποτε τής 3ωής έρημον, ίνα καὶ μανεὶς είπη, ἐξ οὐκ όντων

10 ἐστὶν ό υἱός ό λέγων· ››ἐγώ εὶμι ὴ 3ωή‹‹, ή ἀλλότριος τής τοῦ πατρός οὐσίας ό λέγων·
»ό ἐμὲ ἐωρακώς ἐώρακε τόν πατέρα‹‹; ί οῦτω γὰρ ὴμἀς οἱ ἀγιοι βουλόμενοι νοεῖν τοιαῦτα
καὶ παραδείγματα δεδώκασι, καὶ έστιν ἀτοπον καὶ λίαν ἀσεβὲς τοιαὐτας ἐχοὐσης τής
γραφής τὰς εἰκόνας ἐξ ἀλλων ὴμας περὶ τοῦ κυρίου διανοεῖσθαι τῶν μήτε γεγραμμένων
μήτε τινὰ διὰνοιαν είς εὐσέβειαν έχόντων.

ιε Οὐκοῦν λοιπόν λεγέτωσαν, πόθεν ἀρα καὶ οὐτοι μαθόντες ή τίνος αὐτοῖς παρα-
δεδωκότος τοιαῦτα περὶ τοῦ σωτήρος ὺπονοείν ήρξαντο. ἀνέγνωμεν, φήσουσιν, ἐν
ταῖς Παροιμίαις· ››κὐριος έι‹τισέ με ἀρχὴν όδῶν αὐτοῦ είς έργα αὐτοῦ‹‹. καὶ γὰρ καὶ
οἱ περὶ Εὐσέβιον τοῦτο λέγειν ἐδόκουν, καὶ σὺ δὲ γρὰφων ἐδήλωσας, ότι διὰ πολλῶν μὲν
ἀποδείξεων ἀνατρεπόμενοι καὶ οῦτοι κατεγινώσκοντο, τοῦτο δὲ όμως αὐτοὶ τό ρητόν

20 ἀνω καὶ κἀτω περιφέροντες έν τῶν κτισμὰτων τόν υἱὸν είναι θιεγον καὶ τοῖς γενητοῖς
αὐτόν συνηρίθμουν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο δοκοῦσί μοι μὴ νενοηκέναι καλῶς· έχει γὰρ τὴν
διὰνοιαν εὐσεβή καὶ λίαν όρθήν, ὴν εἰ καὶ αὐτοὶ νενοήκεισαν, οὐκ ὰν τὸν κὐριον τής
δόξης ἐβλασφήμησαν. τὰ γὰρ προειρημένα εἰς τό ρητόν τοῦτο σνμβαλλέτωσαν, καὶ
όφονται πολλὴν ἐν αὐτοῖς οῦσαν τὴν διαφορὰν. τίς γὰρ οὐ συνορξί διὰνοιαν αων

26 όρθήν, ότι τὰ μὲν κτι3όμενα καὶ ποιοὐμενα έξωθεν τοῦ ποιοῦντος, δὲ υἱός, ώς ἐν τοῖς
έμπροσθεν έδειξεν ό λόγος, οὐκ έξωθεν ἀλλί ἐκ τοῦ γεννῶντος πατρος ὺπὰρχει; καὶ γὰρ
ἀνθρωπος κτί3ει μὲν οἰκίαν, γεννἀ δὲ υἱόν, καὶ οὐκ ἀν τις ἀναστρέφων είποι τὴν μὲν οἰκίαν
καὶ τὴν ναῦν γεννἀσθαι παρὰ τοῦ κατασκευὰ3οντος, τόν δὲ υἱόν κτί3εσθαι καὶ ποιεῖσθαι
παρὰ τοῦ αὐτοῦ, οὐδὲ πὰλιν τὴν μὲν οὶκίαν εὶκόνα τοῦ κτί3οντος, τόν δὲ υἱόν ἀνόμοιον

10 τοῦ γεννῶντος. ἀλλὰ μᾶλλον τόν μὲν υἱόν είκόνα τοῦ πατρός όμολογήσει, τὴν δὲ οὶκίαν
τέχνης είναι δημιοὐργημα, εὶ μή τις ἀρα τὴν διὰνοιαν νοσοίη καὶ τὰς φρἐνας παρεξεστη-
κώς τυγχὰνοι. ἀμέλει πὰντων μἀλλον ή θεία γραφὴ γινώσκουσα τὴν έκὰστου φὐσιν
περὶ μὲν τῶν κτι3ομένων διὰ Μωυσέος φησίν· »ἐν ἀρχή έττοίησεν ὁ θεός τόν οὐρανόν
καὶ τὴν γῆν‹‹· περὶ δὲ τοῦ υἱοῦ οὐχ έτερον, ἀλλ' αὐτόν τόν πατέρα σημαίνει λέγοντα·
››ἐκ γαστρός πρό ἐωσφόρου ἐγἐννησὰ σε‹‹· καὶ πὰλιν· »υἱός μου εί σὐ, ἐγώ σήμερον
γεγέννηκἀ σε«· αὐτός τε περὶ ἑαυτοῦ ό κὐριος ἐν Παροιμίαις λέγει· ί ››πρό δὲ πὰντων
βουνῶν γεννζτ με«· καὶ περὶ μὲν τῶν γενητῶν καὶ κτιστῶν ό 'ὶωὰννης φησί· ››πὰντα
δι' αὐτοῦ ἐγένετο«· περὶ δὲ τοῦ κυρίου εὐαγγελι3όμενος λέγει· ››ὁ μονογενὴς υἱός, ό
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ών είς τόν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο«. εί τοίνυν υἱός, οὐ κτίσμα, εὶ δὲ
κτίσμα, οὐχ υἱός· πσλλὴ γὰρ ἐν αὐτοῖς ή διαφορἀ. καὶ οὐκ ὰν είη αὐτός υἱός καὶ κτίσμα,
ίνα μὴ καὶ ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ έξωθεν τοῦ θεοῦ ὴ οὐσία αὐτοῦ νομί3ηται.

ίΑρ' οῦν μὰτην γἐγραπται τοῦτο τό ρητόν; τοῦτο γὰρ πὰλιν ὲκείνοι περιβομ-
βοῦσιν ώς ἀγέλη κωνώπων. οὐχί γε, οὐ μὰτην γἐγραπται, ἀλλὰ καὶ μὰλα ἀναγκαίως.
καὶ γὰρ καὶ κτί3εσθαι λέγεται, ἀλλ' ὶ ότε γέγονεν ὰνθρωπος· ἀνθρώπου γὰρ ίδιον τοῦτο.
τὴν δὲ διὰνοιαν ταὐτην εὺρήσει καλῶς ἐν τοῖς λογίοις κειμἐνην ό μὴ πὰρεργον ὴγοὐμενος
τὴν ἀνὰγνωσιν, ἀλλὰ καὶ τόν καιρόν καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὴν χρείαν τῶν γεγραμμένων
ἐρευνῶν καὶ οῦτω τὰ ἀναγνώσματα διακρίνων καὶ διανοοὐμενος. τόν μὲν οῦν καιρὸν
τοῦ ρητοῦ τοὐτου εὺρήσει καὶ γνώσεται, ότι ἀεὶ ών ό κὐριος ὐστερον ἐπὶ συντελεία τῶν
αὶώνων γέγονεν ἀνθρωπος, καὶ υἱός ών τοῦ θεοῦ γέγονε καὶ υὶός ἀνθρώπου. τὴν δὲ
χρείαν νοήσειεν, ότι τόν ὴμῶν θὰνατον καταργήσαι θέλων έλαβεν ἐαυτῷ σῶμα ἐκ τής
παρθένου Μαρίας, ίνα τοῦτο προσενέγκας θυσίαν ὺττὲρ πὰντων τῷ πατρὶ »ἀτταλλὰξη πὰν-
τας ὴμἀς, όσοι φόβῳ θανὰτου διὰ παντός τοῦ 3ῆν ένοχοι ήμεν δουλείας«. τό δὲ πρόσωπον
τοῦ μὲν σωτήρός ἐστι, τότε δὲ λέγεται, ότε λοιπόν λαβὼν τό σῶμα λέγει· ››κὐριος έκ-
τισέ με ἀρχὴν όδῶν αὐτοῦ είς έργα αὐτοῦ‹‹. ώς γὰρ υἱῷ θεοῦ όντι ὰρμό3ει καλῶς
τό ἀιδίως είναι καὶ ἐν κόλποις είναι τοῦ πατρός, οῦτως καὶ ἀνθρώπῳ γενομένῳ πρέ-
πουσα φωνή τό κὐριος έκτισέ με. τότε γὰρ λέγεται περὶ αὐτοῦ· καὶ έπείνασε, καὶ ἐδίψησε,
καὶ ἐπυνθὰνετο ποῦ /\ὰ3αρος κείται, καὶ πέττονθε, καὶ ἀνέστη. καὶ ώσπερ ἀκοὐοντες
αὐτόν κὐριον καὶ θεόν καὶ φῶς ἀληθινόν νσοῦμεν αὐτόν όντα ἐκ τοῦ πατρός, οῦτως δίκαιόν
ἐστιν ἀκοὐοντας τό έκτισε καὶ τό δοῦλος καὶ τό πέττονθε μὴ τή θεότητι λογί3εσθαι, ὰνοί-
κειον γὰρ, ἀλλὰ τή σαρκὶ ταῦτα μετρεῖν, ήν δι' ήμἀς ἐφόρεσε. ταὐτης γὰρ ίδια ταῦτα,
καὶ αὐτὴ ή σὰρξ οὐχ ἐτέρου, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἐστίν. εὶ δὲ καὶ τό ἐκ τοὐτου χρήσιμον
ἐθέλοι τις μαθείν, εὺρήσει καὶ τοῦτο· ››ό γὰρ λόγος σὰρξ έγένετο‹‹, ίνα καὶ προσενέγκη
τοῦτο ὺπὲρ πὰντων καὶ ὴμείς ἐκ τοῦ πνεὐματος αὐτοῦ μεταλαβόιττες θεοποιηθήναι δυνη-
θῶμεν ἀλλως οὐκ ὰν τοὐτου τυχόνττες, εί μὴ τὸ κτιστόν ὴμῶν αὐτός ἐνεδὐσατο σῶμα·
οῦτω γὰρ καὶ ἀνθρωποι θεοῦ λοιπόν καὶ ἐν Χριστῷ ἀνθρωποι χρηματί3ειν ήρξὰμεθα.
ἀλλ' ώσττερ ὴμείς τὸ πνεῦμα λαμβὰνοντες οὐκ ἀπόλλυμεν τὴν ὶδίαν ἐαυτῶν οὐσίαν,
οῦτως ό κὐριος γενόμενος δι' ἡμᾶς ἀνθρωπος καὶ σῶμα φορέσας οὐδὲν ήττον ήν θεός·
οὐ γὰρ ήλαττοῦτο τή περιβολη τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐθεοποιείτο τοῦτο καὶ
ἀθὰνατον ἀπετέλει.

'ίκανὰ μὲν οῦν ταῦτα στηλιτεῦσαι τὴν αίρεσιν ί τῶν Ἄρειανῶν. καὶ γὰρ, ώς ὁ
κὐριος δέδωκεν, ἐξ ών έλεγον αὐτοὶ διηλέγχθησαν ἀσεβοῦιττες. φέρε δὴ καὶ ὴμείς προ-
τείνωμεν καὶ ἀπαιτήσωμεν καὶ αὐτοὺς ἀποκρίνασθαι· καιρός γὰρ ἐστιν ἀττορήσαντας
αὐτοὺς ἐν τοῖς ίδίοις ἐρωτἀσθαι λοιπόν παρ' ὴμῶν· τὰχα κὰν οῦτως ἐντραττέντες ἀνα-
4 ρητόν ερ. Ρτον. 8, 22 8 νεὶ. Ατ.ὶ12.ι1. οτ. ΙΙ. ρ. Ατίεαοε 8. 44 (Μίεαε 26, 164 Β. 24ο Ο) 12 νεὶ. Ηεδτ.
2, 14. Ατ.ί12α. σε ίαρεταετίοαε 8, 3 _ 1ο. 16, 4. 2ο, 2 13 Ηεδτ. 2, 15 15 Ρτον. 8, 22 171. Ρτον.
8, 22 ἱ1ε2ίεὶ1ί: Μειτρείί ν. Ααρντε ίτε. 9_12 (186, 31-187, 15) νν·ίε Αέαααεείαε αιιί” σεα εεεοὶ1.ίρὶ1τ.ὶ.ίοὶ:ιεα ]εε11ε,
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27 Ζ11 ἀνθρωποι θεοῦ νεὶ. Ι. Τίτα. 6, 11; ΙΙ.Τίτα. 3, 17 11. Ι.ΧΧ όίτετ; 211 ἐν Χριστῷ ἀνθρωποι νεὶ. ΙΙ.
Οστ. 12, 2 3ο Εαετ ννο1τ;ὶίρὶ1 οτ. Ι. ρ. Ατίεαοε 42 (Μίεαε 26, 1οο Α), 21.1τ 52ι;Ι1ε νρὶ. σε ί1.ιρε11·α2ί:ίοαε 54, 3
(Μίεαε 2 5, 192 Β) 33 Ατ.ί:ι2.α2είι1ε ὶτεαατ 2.Ι.εσ σίε Βεννείείϋί11·11αε σετ Ατίααετ μασ ετεὶίτ είε α1ίί: σεα νοα
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βλέιμωσιν, όθεν κατέπεσαν, οί κακόφρονες. τόν υἱόν τοῦ θεοῦ μεμαθήκαμεν ἐκ τῶν
θείων γραφῶν, ώς προείπομεν, αὐτόν είναι τόν λόγον καὶ τὴν σοφίαν τοῦ πατρός. ό
μὲν γὰρ ἀπόστολός φησι· ››Χριστός θεοῦ δὐναμις καὶ θεοῦ σοφία«· ό δὲ 'ἰωὰννης εἰρη-
κὼς· »καὶ ό λόγος ὶ σὰρξ ἐγἐνετο«, ἐττήγαγεν εὐθὺς· ιικαὶ ἐθεασὰμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,

ε δόξαν ώς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χὰριτος καὶ ὰληθείας‹‹ · ώς τοῦ λόγου όντος
μονογενοῦς υἱοῦ έν τε τοὐτῳ τῷ λόγῳ καὶ τή σοφία γεγενήσθαι τόν τε οὐρανόν καὶ
τὴν γῆν καὶ ί πὰντα τὰ ἐν αὐτοῖς. καὶ ταὐτης τῆς σοφίας πηγὴν είναι τόν θεόν ἐν
τῷ Βαροὺχ μεμαθήκαμεν, αίτιαθέντος τοῦ ἰἰσραήλ, ότι ››ἐγκατέλιπε τὴν πηγὴν τῆς
σοφίας‹‹. εἰ μὲν οῦν ἀρνοῦνται τὰ γεγραμμένα αὐτόθεν ἀλλότριοι καὶ τοῦ όνόματος όντες,

ιο οἰκείως ὰν καλοῖντο καὶ παρὰ πὰντων ἀθεοι καὶ χριστομἀχοι· οῦτω γὰρ ἐαυτοὺς ἐιτω-
νόμασαν καὶ αὐτοί. εἰ δὲ συνομολογοῦσιν ὴμῖν είναι θεόττνευστα τὰ τῆς γραφής
ρήματα, τολμησὰτωσαν φανερῶς εἰπεῖν, ὰ κεκρυμμένως φρονοῦσιν, ότι ἀλογος καὶ ἀσοφος
ήν ό θεός ποτε, καὶ μανέντες είπωσιν· 'ήν ότε οὐκ ήν' καὶ ἱπρὶν γεννηθήναι οὐκ ήν ό
Χριστός'· πὰλιν τε ἀποφηνὰσθωσαν τὴν πηγὴν μὴ ἐξ ἐας γεγεννηκέναι τὴν σοφίαν,

ιε ἀλλ' έξωθεν ἐαυτῆς κεκτήσθαι ταὐτην, ίνα καὶ τολμήσωσιν είπεῖν· 'ἐξ οὐκ όντων γέγονεν
ό υἰός”. τοῦτο γὰρ οὐκ έτι πηγὴν ταὐτην δείκνυσιν, ἀλλὰ τινα λὰκκον ώσπερ έξωθεν
ῦδωρ λαβόντα κεχρημένον τῷ όνόματι τής πηγής.

”Οσης μὲν οῦν ἀσεβείας ἐστὶ τοῦτο μεστόν, οὐδένα τῶν κἀν βραχεῖαν αίσθησιν
ἐχόντων ἀμφιβὰλλειν ὴγοῦμαι. έιτειδὴ δὲ τονθορὐ3οντες λέγουσιν, όνόματα μόνον είναι

2ο τοῦ υἱοῦ λόγος καὶ σοφία, ἀναγκαῖον ἐρωτήσαι τοὐτους· εὶ όνόματα μόνον ἐστὶ ταῦτα
τοῦ υίοῦ, ἀλλος ὰν αὐτός είη παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν βελτίων ἐστὶ τῶν όνομὰτων,
οὐχ όσιον έκ τῶν έλαττόνων τόν βελτίονα σημαίνεσθαι· εἱ δὲ ἐλὰττων ἐστὶ τῶν όνο-
μὰτων, πὰντως έχει καὶ τὴν αἰτίαν τῆς έττὶ τό κὰλλιον προσηγορίας· τοῦτο δὲ πὰλιν
προκοπὴν αὐτοῦ σημαίνει, καὶ οὐ μεῖόν ἐστι τῶν προτέρων καὶ τοῦτο τό ἀσέβημα.

211 τόν γὰρ ἐν τῷ πατρὶ όντα, ν ' πατήρ ἐστι, τόν λέγοιττα· ››έγώ καὶ ό πατὴρ ἐν
ἐσμεν‹‹, όν καὶ »ό ὲωρακώς ἐώρακε τὸν πατέρα‹‹, όνομὰ3ειν ὺττό τινος έξωθεν βελτιοῦσθαι,
πἀσαν ὐπερβἀλλει μανίαν. ἀλλὰ τοὐτων ἐκπίτιτοντες καὶ κατὰ τοὺς περὶ Εὐσέβιον
ὺττό πολλῆς συνεχόμενοι τής ἀττορίας έκεῖνο λοιπόν έχουσιν ὺπολειπόμενον, ό καὶ ἐν
ἀσματίοις 'Άρειος καὶ ἐν τή ί ἐαυτοῦ Θαλία ώς ἐτταπορῶν μυθολογεῖ· 'πολλοὺς λαλεί

το λόγους ό θεός'. ποῖον αὐτῶν ἀρα λέγομεν ὴμείς υἱόν καὶ λόγον μονογενή τοῦ πατρός,
ἀνόητοι καὶ πὰντα μᾶλλον ή Χριστιανοί; πρῶτον μὲν γὰρ τοιαῦτα λαλοῦντες περὶ
θεοῦ μικροῦ δεῖν ἀνθρωπον τόν θεόν ὐπολαμβὰνουσιν, οὐτω λαλοῦντα καὶ παραμείβοντα
τοὺς προτέρους τοῖς δευτέροις λόγοις, ώσπερ οὐκ ἀρκοῦντος ἐνός τοῦ ὶ έκ τοῦ θεοῦ λόγου
πᾶσαν τὴν ἐκ τοῦ βουλήματος τοῦ πατρός δημιουργίαν καὶ τὴν τοὐτου πρόνοιαν πλη-

ειι ρῶσαι. τό μὲν γὰρ πολλοὺς αὐτὸν λαλεῖν λόγους ἀσθένεια τῶν πὰντων έστίν, ὲκὰστου
λειπομένου τῆς τοῦ ἐτέρου χρείας, τό δὲ ἐνὶ κεχρῆσθαι λόγῳ τόν θεόν, ώς καὶ έστιν

τον 7ἕΒ. Ο

3 Ι. Οοτ. 1, 24 48. ]οἰ1. 1, 14 8 Βειτ. 3, 12 19 Ζ11 όνόματα μόνον νεἰ. οτ. Ι. ρ. Ατίεαοε 5. 9
ίίνίίετιε 26, 21 Β. 29 Β. 32 Α) 25 ]οἱ1.1ο, 3ο 29 νοα σεα Ι.ίεσετα σεε Ατίμε Βετίρέιίετ Ρί1.ί.ἰοεί:οτεί11ε
ΙΙ 2 ) Ζιιτ Τὶ12.ἰί2 νεί. Ο. Βατσν, Ι.ε Τὶ12.ἰ.ίε σ'Ατίι1ε, ία: Κενμε σε Ρτιίίοἰορίε σε ὶίττετατατε ετ σ'ὶ1ίετοί.τε
ααρίεααε. 3. 5ετ. 1 (1927) 211 Π. Πεε 2ίίἀε1τε ννοιτ ἰ1οα11:αί: αιιτ ὶ1ίετ νοτ, εε ίεί: 1νσἰ:ιί νοα Ηεἰστ. 1, 1_2
ειὶσδααείε. Ε11εεἰ1Ιεἰ:ιατ σίεεεε νετεταασαίε σεε Εοεοε αδ: Βετα. εν. ν 5, 8 ί228, 15); ερρἱ. τὶ1εοὶ. ΙΙ 17, 6
(121, 1ο Β.), Ατὶ12.α2.εί11ε νετίοἰεί: σίε Τ2.ὶ1ί:ί.ί1, σίε Ττιεοὶοεεα 11α1 Αἱεαἱτίαο σατρίτι σίε ε11ί:1εα1εα Ατίειαετ 211
ἰι1οα1ρ1ο111.ίί:ί:ίετεα

ΒΚΡΟ ΒΕΕν 15-17 = Ο1τ1α1ε1 5. 3ο3, 15_19
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κεχρ. ροιτ. Κθ ί κηῳημένον] κεκτημένου Ρ ) τό όνομα ΙΡΕΕ τῷ όνόματι ΚΩ 2ο ἐστι μόνον _ν
24 μεῖόν] οτημεῖον Ρ 26 ὁνομὰ3ειν Β° Οοα1α1. Μοατἱ. όνομἀ3ων Β°Β*ΕΡ ό όνομὰ3ων ν ό νομί3ων
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14 Πε σεετετίε Νίρεεααε εναοσί 16, 5_ι7, 8.

ἀληθῶς, τοῦτο καὶ τοῦ θεοῦ τὴν δὐναμιν δείκνυσι καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ λόγου τὴν τελειό-
τητα καὶ τῶν οῦτω φρονοὐντων τὴν εὐσεβή σὐνεσιν.

Είθε δὲ καὶ οῦτοι κἀν ἐξ ών λέγουσι νῦν ἐθελήσουσιν ὁμολογεῖν τὴν ἀλήθειαν.
εί γὰρ ἀπαξ διδόασι τόν θεόν προφέροντα λόγους, ίσασιν όλως αὐτόν πατέρα. τοῦτο
δὲ γινώσκοντες σκοπείτωσαν, ότι μὴ θέλοντες ένα διδόναι τοῦ θεοῦ λόγον πολλῶν αὐτόν τι
είναι πατέρα φαντὰ3ονται. καὶ τό μὲν όλως είναι τοῦ θεοῦ λόγον οὐ θέλουσιν ἀρνεῖσθαι,
τό δὲ είναι τοῦτον τοῦ θεοῦ υἱόν οὐχ ὁμολογοῦσιν. έοτι δὲ τοῦτο τῆς ἀληθείας ἀγνωσία
καὶ τῶν θείων γραφῶν ἀττειρία. εὶ γὰρ όλως ό θεός πατήρ ἐστι λόγου, διατί μὴ καὶ
ό γεννώμενος υἱός ἐστιν; υἱός δὲ πὰλιν τοῦ θεοῦ τίς ὰν είη ή ό λόγος αὐτοῦ; καὶ γὰρ
οὐ πολλοὶ λόγοι, ίνα μὴ έκαστος ἐνδεής, ἀλλὰ είς ό λόγος, ίνα τέλειος μόνος αὐτός, καὶ ιο
ότι ἐνός όντος τοῦ θεοῦ μίαν έδει καὶ τὴν εἰκόνα είναι αὐτοῦ, ήτις ἐστὶν ό υἱός. καὶ
γὰρ ό τοῦ θεοῦ υἱός, ώς ἐξ αὐτῶν τῶν λογίων ἐστὶ μαθείν, αὐτός ἐστιν ό τοῦ θεοῦ λόγος
καὶ ή σοφία καὶ ή εἰκών καὶ ὴ χεὶρ καὶ ὴ δὐναμις· έν γὰρ ἐστι τό τοῦ θεοῦ γέννημα, καὶ
ταῦτα τῆς ἐκ τοῦ πατρός γεννήσεώς εἰσι γνωρίσματα. ἀν τε γὰρ τόν υἰόν είπης,
τό ἐξ αὐτοῦ φὐσει δεδήλωκας· ἀν τε τόν λόγον ένθυμηθής, τό ἐξ αὐτοῦ πἀλιν καὶ τό ιε
ἀδιαίρετον αὐτοῦ λογί3η· καὶ τὴν σοφίαν δὲ λέγων οὐδὲν ήττον τό μὴ έξωθεν, ἀλλὰ
τό ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ πὰλιν φρονεῖς· ἀν δὲ καὶ τὴν δὐναμιν καὶ τὴν χείρα όνομὰσης,
τό ίδιον πὰλιν τῆς οὐσίας ληεις· καὶ τὴν εἰκόνα δὲ λέγων, τόν υἱόν σημαίνεις. τί
γὰρ ὰν είη όμοιον τῷ θεῷ ή τό ἐξ αὐτοῦ γέννημα; ἀμέλει ἀττερ διὰ τοῦ λόγου γέγονε,
ταῦτα τή σοφία τεθεμελίωται· καὶ ἀ ἐν τη σοφία τεθεμελίωται, ταῦτα πὰντα ἐν τη 2ο
χειρὶ πεποίηται καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ γέγονε. καὶ τοὐτων ὶ οὐκ έξωθεν ὴμείς, ἀλλ' έκ τῶν
γραφῶν έχομεν τὴν πίστιν. ό μὲν γὰρ θεός αὐτός διὰ 'Ησαίου τοῦ προφήτου λέγει·
»ὴ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γήν καὶ ὴ δεξιὰ μου ἐστερέωσε τόν οὐρανόνα, καὶ πὰλιν·
››καὶ ὐπὸ τὴν σκιὰν τής χειρός μου σ1‹επὰσω σε, ἐν ή έστησα τόν οὐρανόν καὶ ἐθεμελίωσα
τὴν γῆν«. ό δὲ Δαυὶδ τοῦτο μαθών καὶ εἰδώς τὴν χεῖρα αὐτὴν οὐσαν τὴν σοφίαν έιμαλλε· 21
››πὰντα ἐν σοφία ἐποίησας· έιτληρώθη ὴ γή τής κτίσεώς σου«· ώς καὶ Σαλομών παρὰ
θεοῦ λαβὼν έλεγεν· ››ό θεός τῆ σοφία ἐθεμελίωσε τὴν γῆν‹‹. 'ἰωὰννης τε γινώσκων
τὴν χείρα καὶ τὴν σοφίαν είναι τόν λόγον εὐηγγελί3ετο· »ἐν ἀρχῆ ήν ό λόγος, καὶ ό
λόγος ήν πρός τόν θεόν, καὶ θεός ήν ό λόγος. οῦτος ήν ἐν ἀρχῆ πρός τόν θεόν. ί πὰντα
δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδἐν‹‹. ό δὲ ἀπόστολος βλέπων τὴν χείρα,
τὴν σοφίαν, τόν λόγον αὐτόν όντα τόν υἱόν φησι· ››πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πὰλαι
ό θεός λαλήσας τοῖς πατρὰσιν ἐν τοῖς προφήταις έιτ” ἐσχὰτου τῶν ήμερῶν τοὐτων ἐλὰ-
λησεν ὴμῖν ἐν υἱῷ, όν έθηκεν κληρονόμον πὰντων· δι' οῦ καὶ ἐττοίησε τοὺς αἰῶνας‹‹, καὶ
πὰλιν· ››είς κὐριος 'ἰησοῦς Χριστός, δι, οῦ τὰ πὰντα καὶ ὴμείς δι' αὐτοῦ«. είδώς δὲ
πὰλιν τόν λόγον, τὴν σοφίαν, τόν υἱόν αὐτόν όντα τὴν εἰκόνα τοῦ πατρός φησιν ἐν τή
πρός Κολασσαεῖς έιτιστολῆ· ››εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ καὶ πατρὶ τῷ ίκανώσαντι ὴμἀς
εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ὰγίων ἐν τῷ φωτί· ός ἐρρὐσατο ὴμἀς ἐκ τής ἐξουσίας
τοῦ σκότους καὶ μετέοτησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τής ὰγὰπης αὐτοῦ, ἐν έχομεν
τὴν ἀπολὐτρωσιν, τὴν ἀφεσιν τῶν ὰμαρτιῶν· ός ἐστιν εἰκών τοῦ θεοῦ τοῦ ἀορὰτου,
πρωτότοκος πὰσης κτίσεως, ότι ὲν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πὰντα τὰ τε ἐν τοῖς οὺρανοῖς καὶ
8 Πίε Ατξαταεατατίοα σεε Ατδααειείαε δειινεεί: είρδ δίετ σατρδεαε ία σεα ξὶείρδεα Β2.ἰ:ι.αεα ινίε σίε σεε Α112-
Ι‹ί11ε δεί Ερίρἰ12α.ί11ε δεετ. 72, 9, 5 (ΙΙΙ 263,21) 23 ]εε. 48, 13 24 ]εε. 51, 16 26 Ρε. 1ο3, 24
27 Ρτον. 3, 19 28 Β. ]οἰ1. 1, 1_3 31 Ηεδτ. 1, 1. 2 34 Ι. Οοτ. 8, 6 36 τί. Ωοἰ. 1, 12_17
ΒΚΡΟ Β.ΕΡν

1 ἀληθἐς ν 2 τῶν › Κ 3 έθελήσωσιν ν 5 διδόναι -ί- τόν ν 6 οὐ › Ρ 9 γεννώμενος
Ωοαιτα. Μοατί. γεννῶν ἐνός Ηεε. ) ννεεετι ἐνός ροιτ. ν υἱός ία υἱοῦ 1ο ένδεής -ί- ή (ζοαιιτι. Μοατί. )
καὶ σορρείτ Ο 11 αὐτοῦ είναι _ Β 14 εἰσι] ἐστι ΚΕΕν 18/19 τί _ όμοιον] τί γὰρ έτερον
είη ὰν όμοιον ν 2ο καὶ _ τεθεμελίωται › ΡΕν 26 Σολομών Ρ 3ο οὐδέν] οὐδὲ έν, ό γέγονεν ν
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Πε ιὶεετειίε Νὶεειετιεε εςτιοὸὶ ι7,8-ιο, ι. 1ῇ

τα ἐπὶ τῆς γῆς τα όροτα καὶ τα αόρατα, είτε θρὀνοι εῖτε κυριότητες εῖτε αρχαὶ εὶτε ἐξου-
σίαι, τα παντα δι' αὐτοῦ καὶ εὶς αὐτόν ὲκτισται καὶ αὐτός ὲστι πρό παντων καὶ τα παντα
ἐν αὐτῷ συνἑοτηκεν‹‹. ως γαρ δια τοῦ λόγου, οῦτως εὶκόνος αὐτοῦ όντος ὲν αὐτῷ
ἐκτίσθη τα παντα. οῦτως δέ τις περὶ τοῦ κυρίου διανοούμενος οὐ προοκόψει τῷ λίθῷ

ε τοῦ προσκόμματος, αλλα μαλλον πορεὐσεται πρὸς τὴν λαμιμιν κατἑναντι τοῦ φωτὸς
τῆς αληθείας. τοῦτο γαρ όντως ἐστὶ τῆς εὐσεβείας τό φρόνημα, καν διαρραγῷσιν οῦτοι
φιλονεικοῦντες μήτε τόν θεόν σεβόμενοι μήτε τοὐς ὲκ τῷν αποδείξεων ὲλὲγχους ὲντρε-
πόμενοι.

Οἱ μὲν οῦν περὶ Εὐσὲβιον οῦτως ὲξετα3όμενοι τότε δια πολλῷν καὶ καταγνόντες
ιο ὲαυτῷν, καθα προεῖπον, ὐπὲγραψαν καὶ μεταγνόντες ὴρέμὴσαν καὶ ανεχωρησαν. ἐπειδὴ

δὲ οῦτοι νεανιευόμενοι ταῖς ασεβείαις καὶ σκοτοδινιῷντες περὶ τὴν αλἠθειαν οὐδὲν ἕτερον
ὴ κακηγορεῖν τὴν σὐνοδον ὶ ὲπιχειροῦσιν, εὶπατωσαν ὴμῖν, ὲκ ποίων αὐτοὶ γραφῶν
μαθόντες ὴ παρὰ τίνος τῶν αγίων ακοὐσαντες συμπεῳορὴκασιν ὲαυτσῖς ρηματια, τὸ
'ἐξ οὐκ όντων' καὶ 'οὐκ ῆν πρὶν γαινηθη' καὶ τὸ 'ὴν ποτε ότε οὐκ ἦν” καὶ τὸ 'τρεπτόν'

ιε καὶ τὸ 'προυπαρχειν' καὶ τὸ ”θελἠματι', ἐν οίς κατα τοῦ κυρίου παί3οντες μυθολογοῦσιν.
ὁ μὲν γαρ μακαριος Παῦλος ὲν τη πρὸς “Εβραίους φησὶ· »πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι
τοὐς αὶῷνας ρἠματι θεοῦ, εὶς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλειτόμενον γεγονἑναι«. αλλ” οὐδὲν
κοινόν τῷ λόγῳ πρὸς τοὐς αὶῷνας· αὐτός γαρ ὲστιν ὁ προυπαρχων πρὸ τῷν αἰὡνων,
δι' οὐ καὶ οἱ αῖῷνες γεγόνασιν. ἐν δὲ τῷ Πσιμἐνι γὲγρατιται, ὲιτειδὴ καὶ τοῦτο καίτοι

το μὴ δν ἐκ τοῦ κανόνος προφἐρουσι· »πρῷτον παντων πίστευσον, Ι ότι εῖς ἐστιν ό θεός,
ό τα παντα κτίσας καὶ καταρτὶσας καὶ ποιἠσας ὲκ τοῦ μὴ όντος εἰς τὸ εὶναι τα παντα«.
αλλα καὶ τοῦτο παλιν οὐδὲν πρὸς τὸν υὶόν ἐστι· περὶ γαρ τῷν παντων λὲγει τῷν δι'
αὐτοῦ γενομὲνων, ῷν καὶ αλλος ὲστὶν αὐτός. οὐ γαρ οῖόν τε τὸν δὴμιουργοῦντα τοῖς
ὐπ, αὐτοῦ γενομὲνοις συγκαταριθμεῖν, εὶ μὴ καὶ τὸν αρχιτέκτονα τοῖς ὐπ' αὐτοῦ γενο-

ει μἑνσις οὶκοδομἠμασι τὸν αὐτόν αν τις παραφρονῷν λὲγοι. διατί τοίνυν αγραφους
αὐτοὶ λέξεις προς ασὲβειαν ἐφευρόντες, αἰτιῷνται τοὐς αγραφοις λἐξεσιν εὐσεβοῦντας;
τὸ μὲν γαρ ἀσεβεῖν παντελῷς κεκὡλυται, καν ποικίλοις ρὴμασι καὶ πιθανοῖς σοφίσμασι
περιβαλλειν αὐτό τις ὲπιχειρη· τὸ δὲ εὐσεβεῖν όσιον παρα πασιν ωμολόγηται, καν
ξενηοὐσαις λὲξεσί τις χρὴοὴται, ἕως μόνον ό λὲγων εὐσεβὲς ὲχοι τό φρόνὴ μα καὶ δι' αὐτῶν,
ό νενόηκεν, εὐσεβῷς βοὐλεται σὴμαίνειν. τα μὲν οῦν προειρημένα τῷν χριστομαχων
χαμαί3ὴλα ρὴματια προαπὲδειξεν ὁ λόγος καὶ τότε καὶ νῦν πασης ασεβείας όντα μεστα,
τα δὲ παρα τῆς συνόδου γραφὲντα καὶ όρισθέντα κατ' αὐτῷν ὲαν ὲρευνἠση τις ακριβῷς,
εὐρὴσει παντως ὲν αὐτοῖς τὸν τῆς αληθείας νσῦν περιεχόμενον, αν μαλιστα καὶ τὴν πρό-
φασιν τῷν τοιοὐτων λέξεων αουσαν τὸ εὐλογον φιλομαθῷς ὲρωτἡσας ακοὐσὴ· ὲστι
γαρ αὐτὴ.

Τῆς συνόδου βουλομὲνης τὰς μὲν τῷν 'Αρειανῷν τῆς ασεβείας λέξεις ανελεῖν, τας
δὲ τῷν γραφῶν ὁμολογουμὲνας φωνας γραψαι, ότι τε υἱός ἐστιν οὐκ ἐξ οὐκ όντων, αλλ' ὲκ
τοῦ θεοῦ, καὶ λόγος ἐστὶ καὶ σοφία, ἀλλ' οὐ κτίσμα οὐδὲ ποίημα, ἴδιον δὲ ὲκ τοῦ πατρός

δῦ
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γέννημα, οὶ περὶ Εὐσέβιον ὐπὸ της πολυχρονίου κακοδοξίας ὲαυτῷν έλκόμενοι ὲβοὐλοντο
τὸ έκ τοῦ θεοῦ κοινὸν είναι πρὸς ὴμας καὶ τόν τοῦ θεοῦ λόγον μηδέν τε έν τοὐτῳ διαφέρειν
ὴμῷν αὐτὸν ί δια τὸ γεγραφθαι· »εὶς θεὸς ἐξ οῦ τα παντα«, καὶ παλιν· ››τα αρχαῖα
παρῆλθεν, ὶδοὐ γέγονε τα παντα καινα, τα δὲ παντα έκ τοῦ θεοῦ‹‹. αλλ' οὶ πατέρες
θεωρήσαντες ὲκείνων τὴν πανουργίαν καὶ τὴν τῆς ασεβείας κακοτεχνίαν ὴναγκασθησαν
λοιπόν λευκότερον εἰπεῖν τὸ έκ τοῦ θεοῦ καὶ γραιμαι 'έκ τὴς οὐσίας τοῦ θεοῦ είναι τὸν
υἱὸν' ὐπὲρ τοῦ μὴ τό έκ τοῦ θεοῦ κοινὸν καὶ ῖσον τοῦ τε υὶοῦ καὶ τῷν γενητῷν νομί3εσθαι,
αλλα τα μὲν αλλα παντα κτίσμα, τὸν δὲ λόγον μόνον έκ τοῦ πατρός πιστεὐεσθαι. καν
γαρ έκ τοῦ θεοῦ τα παντα λέγηται, αλλα αλλως ὴ ὡς έστιν ό υἱός εῖρηται. τα μαι γαρ
κτίσματα δια τὸ μὴ είναι εἰκῆ καὶ έκ ταῦτοματου μηδὲ κατα τὐχην έχειν τὴν γένεσιν κατα
τοὐς λέγοντας έξ ατόμων συμπλοκῆς καὶ ὁμοιομερῷν, ὴ ὥς τινες τῷν αὶρσιτκῷν αλλον
δημιουργὸν λέγουσιν, ὴ ὡς παλιν αλλοι ὐπό τινων αγγέλων λέγουσιν είναι τὴν τῷν
παντων σὐστασιν, ὶ αλλ' ότι τοῦ θεοῦ όντος τα παντα παρ' αὐτοῦ δια τοῦ λόγου οὐκ
όντα πρότερον είς τὸ είναι γέγονε, δια τοῦτο εῖρηται τὸ έκ τοῦ θεοῦ. ό δὲ λόγος,
έπεὶ μὴ κτίσμα έστίν, εῖρηται καὶ ἔστι μόνος έκ τοῦ πατρός, τὴς δὲ τοιαὐτης διανοίας
γνώρισμα τό είναι τὸν υὶὸν έκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός· οὐδενὶ γαρ τῷν γενητῷν ὐπαρχει
τοῦτο. αμέλει τα παντα λέγων ό Παῦλος έκ τοῦ θεοῦ εὐθὺς έπήγαγε· »καὶ εὶς κὐριος
'ὶησοῦς Χριστός, δι” οὐ τα παντα‹‹, ῖνα δείξη πασιν, ότι αλλος μέν έστιν ό υὶὸς τῷν παντων
τῷν έκ τοῦ θεοῦ γενομένων· τα γαρ έκ τοῦ θεοῦ γενόμενα δια υὶοῦ γέγονε· τῆς δὲ δημι-
ουργίας χαριν τῆς παρα θεοῦ γενομένης ταῦτ” εῖρηκε καὶ οὐ δια τὸ είναι καὶ τα παντα 2ο
ὡς έστιν ό υὶὸς ὲκ τοῦ πατρός. οῦτε γαρ τα παντα ὡς ό υὶὸς οῦτε ὁ λόγος είς τῶν
παντων ὲστἱ· τῷν γαρ παντων κὐριος καὶ δημιουργός ἐστι. δια τοῦτο γαρ καὶ ὴ αγία
σὐνοδος λευκότερον εῖρηκεν έκ τῆς οὐσίας αὐτὸν είναι τοῦ πατρός, ῖνα καὶ αλλος παρα
τὴν τῷν γενητῷν φὐσιν ό λόγος είναι πιστευθη μόνος ῷν αληθῷς ὲκ τοῦ θεοῦ, καὶ μη-
κατ πρόφασις προς απατην ὐπολείπηται τοῖς ασεβοῦσι. περὶ μὲν οῦν τοῦ γεγραφθαι εε
ἐκ τῆς οὐσίας ὴ πρόφασις αὐτὴ.

Τῷν δὲ έιτισκόπων παλιν λεγόντων δεῖν γραφηναι δὐναμιν αληθινὴν καὶ εὶκόνα
τοῦ πατρός τὸν λόγον όμοιόν τε καὶ απαραλλακτον αὐτὸν κατα παντα τῷ πατρὶ καὶ
ατρετιτον καὶ αεὶ καὶ έν αὐτῷ είναι αδιαιρέτως _ οὐδέποτε γαρ οὐκ ήν, αλλα ήν ό λόγος
αεὶ ὐπαρχων αιδίως παρα τῷ πατρὶ ὡς απαὐγασμα φωτός - οὶ περὶ Εὐσέβιον ὴνείχοιπο το
μὲν μὴ τολμῷιπες αντιλέγειν δια τὴν αὶσχὐνην, ὴν εῖχον ὲφ' οίς ὴλέγχθησαν, κατελήφθη-
σαν δὲ παλιν πρὸς έαυτοὐς τονθορὐ3οντες καὶ διανεὐοντες τοῖς όφθαλμοῖς, ότι καὶ τό
όμοιον καὶ τὸ αεὶ καὶ τὸ της δυναμεως όνομα καὶ τό έν αὐτῷ κοινα παλιν έστὶ πρός ὴμας
καὶ τὸν υὶόν, καὶ οὐδὲν λυπεῖ τοὐτοις ὴμας Ι συνθέσθαι. τὸ μὲν όμοιον, ότι καὶ περὶ
ὴμῷν ὲγραφη · »εὶκων έστιν ό ανθρωπος καὶ δόξα θεοῦ ὐπαρχει‹‹, τὸ δὲ αεί, ότι γέγραπται· 86
»αεὶ γαρ ὴμεῖς οὶ 3ῷντες‹‹, τὸ δὲ ἐν αὐτῷ, ότι ››έν αὐτῷ 3ῷμεν καὶ κινοὐμεθα καὶ έσμέν«,
καὶ τό ατρειιτον δέ, ότι γέγρατιται · ››οὐδὲν ὴμας χωρίσει από τῆς αγαπης τοῦ Χριστοῦ«,
περὶ δὲ τῆς δυναμεως, ότι καὶ ὴ καμπη καὶ ὁ βροῦχος μὲν λέγονται δὐναμις καὶ δὐναμις
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ὶὶεὶτ αε ενποαὶει 36 (Μὶεμε 26, 756 Ο) 25-17, ιο 5.ι:ιεὶεε εὶεὶτ νετὶεἰιτπ, εδει· ετοθειττεὶὶε κνοιτὶὶοὶτ ὶει
ερ. εα Λέτσε 5. 6 (Μὶειτε 26, 1ο37 Ο-ισφο Β) ννὶεεὶει· 35 Ι. Οοτ. ιι, 7 36 ΙΙ. Οοτ. 4, ιι | Αεί.
17, 28, εὶε Α.ι·ετ.ιι·ι1ετιὶ: εὶει· Αι-ὶειτιει· ετνναὶτμτ οτ. ΠΙ. ο. Α.ι·ὶε.ι:ιοε ι (Μίετιε 26, 324 Α) 37 Και. Β, 35. 39
38 νεὶ. ]οεὶ 2,25, 215 Ατειιμιεμτ αει· Α.ι-ὶΔ.ι:ιει· ει·ννΔὶι.ι:ιτ οτ. Ι. ο. Α.ι-ὶεσοε 5 (Μὶἕοε 26, 21 Β/0); οτ. Π. ε.
Ατὶειιιοε 37 (Μὶετιε 26, 228 Α)
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μεγαλη, πολλακις δὲ καὶ περὶ τοῦ λαοῦ γέγρατιται, ὥσπερ· ››ἐξῆλθε πασα ὴ δὐναμις κυρίου
ἐκ γῆς Αὶγὐτστου‹‹, καὶ αλλαι δὲ οὐρανίαι δυναμεις εὶσί· »κὐριος γαρ‹‹, φησί, »τῷν δυνα-
μεων μεθ'ὴμῷν· αντιλήτιτωρ ὴμῷν ό θεός 'ίακωβ«. τοιαῦτα γαρ καὶ 'Αστέριος ό
λεγόμενος σοφιστὴς παρ” αὐτῷν μαθὼν έγραψε καὶ παρ' αὐτοῦ δὲ 'Άρειος μαθών, ὥσπ

ε εῖρηται. αλλ' οὶ ἐπἰσκοποι ί καὶ ἐν τοὐτῳ θεωρήσαντες τὴν ὐπόκρισιν εκείνων κ
ότι κατα τὸ γεγραμμένον »ἐν καρδίαις τῷν ασεβῷν δόλος ἐστὶ τεκταινομένων κακα«,
ὴναγκασθησαν καὶ αὐτοὶ αὐθις συναγαγεῖν ἐκ τῷν γραφῷν τὴν διανοιαν καί, απερ πρό-
τερον Θιεγον, ταῦτα παλιν λευκότερον είπεῖν καὶ γραψαι, όμοοὐοιον είναι τῷ πατρὶ τὸν
υὶόν, ῖνα μὴ μόνον όμοιον τὸν υὶόν, αλλα ταὐτόν τη όμοιωσει ἐκ τοῦ πατρὸς είναι σὴ-

ιο μαίνωσι καὶ αλλην οῦσαν τὴν τοῦ υὶοῦ ὸμοὶωσιν καὶ ατρεῳίαν δείξωσι παρα τὴν ὲν ὴμῖν
λεγομένην μίμησιν, ὴν έξ αρσιὴς δια τὴν τῷν ἐντολῷν τήρησιν ὴμεῖς προσλαμβανομεν.
τα μὲν γαρ τῷν σωματων όμοια πρὸς ὲαυτα τυγχανοντα δυνατόν πως διίστασθαι καὶ
μακραν απ' ἀλλήλων γίνεσθαι, οίοί εὶσιν οὶ τῷν ανθρώπων υὶοὶ πρὸς τοὐς γεννήσαντας,
ὡς γέγραττται περὶ τοῦ 'Αδαμ καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντος Σήθ, ός ήν όμοιος αὐτῷ

ιε ››και·α τὴν ίδέαν αὐτοῦ‹‹. έιτειδὴ δὲ ὴ έκ πατρός τοῦ υὶοῦ γέννησις αλλη παρα τὴν
ανθρωπων φὐσιν ἐστὶ καὶ οὐ μόνον όμοιος, αλλα καὶ αδιαίρετός ἐστι τῆς τοῦ πατρὸς
οὐσίας καὶ ἐν μέν εὶσιν αὐτὸς καὶ ὁ πατήρ, ὡς αὐτὸς εῖρηκεν, αεὶ δὲ ἐν τῷ πατρὶ ἐστιν ό
λόγος καὶ ό πατὴρ ἐν τῷ λόγῷ, ως ἔστι τὸ ἀπαὐγασμα πρὸς τὸ φῷς-τοῦτο γαρ καὶ ὴ
λέξις σὴμαίνει -, δια τοῦτο ὴ σὐνοδος τοῦτο νοοῦσα καλῷς όμοοὐοιον έγραιμεν, ίνα

εο τὴν τε τῷν αὶρσιτκῷν κακοήθειαν ανατρέῳωσι καὶ δείξωσιν αλλον είναι τῷν γενητῷν
τὸν λόγον. καὶ γαρ τοῦτο γραψαντες εὐθὐς ὲπήγαγον· ››τοὐς δὲ λὲγοιπας ὲξ οὐκ
όντων τόν υὶὸν τοῦ θεοῦ ὴ κτιστόν ὴ τρειττόν ὴ ποίημα ὴ έξ έτέρας οὐσίας τοὐτους ανα-
θεματί3ει ὴ αγία καὶ καθολικὴ έκκλησία«. ταῦτα δὲ εὶρηκότες ἐδήλωσαν φανερῷς, ότι
τὸ έκ τῆς οὐσίας καὶ τό όμοοὐοιον αναιρετικα τῷν τὴς ασεβείας λογαρίων εὶσίν, απερ ἐστὶ

εε κτίσμα καὶ ποίημα καὶ γενητόν καὶ τρεπτὸν καὶ οὐκ ήν πρὶν γεννηθη. ό γαρ ταῦτα
φρονῷν αντιλέγει τη συνόδῷ, ό δὲ τα 'Αρείου μὴ φρονῷν ἐξ αναγκης τα της συνόδου
φρονεῖ καὶ διανοεῖται καλῷς αὐτα βλέιτων, όπως ἐστὶ τὸ ατταὐγασμα πρός τό φῷς, καὶ
έξ αὐτοῦ τὴν εὶκόνα τὴς αληθείας λαμβανων. ί

Οὐκοῦν εὶ τα ρήματα καὶ οῦτοι ὡς ξένα προφασί3σνται, φρονείτωσαν τὴν διανοιαν,
νοκαθ' ὴν ή σὐνοδος οῦτως ἐγραψεν, αναθεματί3οντες απερ ανεθεματισεν ὴ σὐνοδος καὶ

λοιπόν, εὶ δὐνανται, μεμφέσθωσαν τας λέξεις. εῦ δὲ οίδα, ότι φρονήσαντες τὴν διανοιαν
τὴς συνόδου καὶ τα ρήματα τὴς διανοίας παντως αποδέξονται. αν δὲ καὶ ταὐτην αί-
τιασθαι θελήσωσι, δηλοι πασίν εὶσι μαιὴν καὶ περὶ έκείνων λέγοντες καὶ μόνον αφορμας
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18 Πε εὶεετετἰε Νὶεεεειεε εγτιοαὶ 21, 2-22, 4.

ἐαυτοῖς είς ασέβειαν ἐπινοοῦντες. ὴ μὲν οῦν πρόφασις τῶν τοιοὐτων λέξεων αὐτη·
εἰ δ' ότι καὶ μὴ έγγραφοί εἰσι παλιν γογγὐ3ουσιν, αὐτόθεν μὲν αὐτοὶ έκβαλλέσθωσαν ως
κενολογοῦντες καὶ τόν νοῦν οὐχ ὐγιαίνοντες· ί ἐαυτοὐς δὲ καὶ ὲν τοὐτοις αὶτιασθωσαν, ότι
πρῷτοι παρασχόιττες τὴν τοιαὐτην πρόφασιν έξ αγραφων θεομαχεῖν ὴρξαντο. γινω-
στ‹έτω δὲ όμως, εὶ τίς ἐστι φιλομαθής, ότι εὶ καὶ μὴ οῦτως έν ταῖς γραφαῖς εἰσιν αἱ λέξεις,
αλλα, καθαπερ εῖρηται πρότερον, τὴν έκ τῶν γραφῶν διανοιαν έχουσι καὶ ταὐτην ὲκφω-
νοὐμεναι σὴμαίνουσι τοῖς έχουσιν είς εὐσέβειαν τὴν ακοὴν όλόκληρον. σκοπεῖν δὲ
τοῦτό σε μὲν έξεοτιν, έκείνους δὲ κατακοὐειν τοὐς απαιδεὐτσυς. δέδεικται ἐν τοῖς έμπροσθαα,
καὶ τοῦτ' έστιν αληθές πιοτεὐειν, τόν λόγον έκ τοῦ πατρός είναι καὶ μόνον ῖδιον αὐτοῦ
καὶ φὐσει γέννημα. πόθεν γαρ αλλοθεν νοήσειέ τις τὸν υὶόν, ός έστιν ὴ σοφία καὶ ὁ
λόγος, έν ῷ τα παντα γέγονεν, ὴ έξ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ; όμως δὲ τοῦτο καὶ παρα τῶν
γραφῶν μεμαθήκαμεν, τοῦ μὲν πατρός δια τοῦ Δαυὶδ λέγοντος· »ἐξηρεὐξατο ὴ καρδία
μου λόγον αγαθόν‹‹, καί· ››έκ γαστρός πρὸ ἐωσφόρου ἐγέννησα σε«, τοῦ δὲ υὶοῦ περὶ
ὲαυτοῦ δεικνὐντος τοῖς 'ίουδαίοις ·››εὶ ό θεός πατὴρ ὐμῶν ὴν, ὴγαπατε αν ἐμέ· έγω
γαρ έκ τοῦ πατρός έξῆλθον«, καὶ παλιν· »οὐχ ότι τόν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ό ῷν
παρα τοῦ θεοῦ, οῦτος ἐώρακε τόν πατέρα‹‹, καὶ μὴν καὶ τό· »έγὼ καὶ ὁ πατὴρ έν ἐσμεν«,
καί· ››έγὼ ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν έμοί« ίσον έστὶ τῷ λέγειν· έγὼ έκ τοῦ πατρός
εὶμι καὶ αδιαίρετος αὐτοῦ. καὶ ὁ “ίωαννης δὲ λέγων· ››ό μονογενὴς υἱός, ό ὥν εὶς τὸν
κόλπου τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ὲξηγήσατο‹‹, μαθὼν ταῦτα παρα τοῦ πατρός είρηκε. τί
γαρ αλλο τὸ έν κόλποις σημαίνει ὴ τὴν γνησίαν ἐκ τοῦ πατρός τοῦ υὶοῦ γέννησιν;

Εἰ μὲν οῦν τὸν θεόν ὴγεῖταί τις είναι σὐνθετον ως ἐν τη οὐσία τὸ συμβεβηκὸς ὴ
έξωθέν τινα περιβολὴν έχειν καὶ καλὐτττεσθαι ὴ είναί τινα περὶ αὐτόν τα συμπληροῦντα
τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ὥστε λέγοντας ὴμας θεὸν ὴ όνομα3οντας πατέρα μὴ αὐτὴν τὴν αόρατον
αὐτοῦ καὶ αι‹αταληπτον οὐσίαν σὴμαίνειν, αλλα τι τῶν περὶ αὐτόν, μεμφέσθωσαν ί μὲν
τὴν σὐνοδον γραψασαν έκ τὴς οὐσίας είναι τοῦ θεοῦ τὸν υὶόν, κατανοείτωσαν δέ, ότι
δὐο ταῦτα βλασφημοῦσιν οῦτω διανοοὐμενοι. τόν τε γαρ θεόν σωματικόν τινα είσα-
γουσι καὶ τὸν κὐριον οὐκ αὐτοῦ τοῦ πατρός, αλλα τῶν περὶ αὐτὸν είναι υἱὸν κατα-
ιμεὐδονται. εὶ δὲ απλοῦν τί ἐστιν ὁ θεός, ὥσπερ οῦν καὶ ἔστι, δηλονότι λέγοντες τὸν θεόν
καὶ όνομα3οντες τόν πατέρα οὐδέν τι ως περὶ αὐτὸν όνομα3ομεν, αλλ' αὐτὴν τὴν οὐσίαν
αὐτοῦ σὴμαίνομεν. καν γαρ καταλαβεῖν ό, τί ποτέ ἐστιν ὴ τοῦ θεοῦ οὐσία, μὴ δυνατόν,
αλλα μόνον νοοῦντες είναι τὸν θεόν καὶ τῆς γραφῆς ἐν τοὐτοις αὐτόν σημαινοὐσὴς οὐκ
αλλον τινα καὶ ὴμεῖς ὴ αὐτὸν σὴμαναι θέλοντες λέγομεν θεόν καὶ πατέρα καὶ κὐριον. όταν
γοῦν λέγη· ››έ·γὼ εὶμι ὁ ῶν«, καὶ τὸ »ἐγὼ εὶμι κὐριος ί ό θεός‹‹, καὶ όπου ποτὲ λέγει ὴ
γραφὴ 'ό θεός', ὴμεῖς αναγινὼσκοντες οὐδὲν έτερον ὴ αὐτὴν τὴν ακαταλητιτον αὐτοῦ
οὐσίαν οὴμαινομένην νοοῦμεν καὶ ότι έστιν όνπερ λέγουσιν. οὐκοῦν μὴ ξενι3έσθω
τις ακοὐων έκ τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ είναι τόν υὶόν τοῦ θεοῦ, αλλα καὶ μαλλον αποδητέσθω

6 Οοειτ 5. 16, 15 Π. 12 Ρε. 44, 2, Εμεεὶε ὶ;›ε:.ίεὶ1ί: εὶίεε Βετο. εν. Ιν 15, 47 Β. (18ο, 24 Ε.) ειμί αεει Μεειεεὶτιειτ
Οὶειτὶετμε, νἕὶ. εμεὶε Εμεεὶτ εεὶ. ρτορὶτ. Ιν 12 (191, 19 Οεὶείοτεὶ), Οοι11τ11. ὶ11 Ρε. 44 ίῦοὶὶ. μονο ρεεε. Ι 1851.
Μομτίεμοομ) 13 Ρε. 1ο9, 3 14 ]οὶ:ι. 8, 42 15 ]οὶ1. 6, 46 16 ]οΕι. 1ο, 3ο 17 ]οὶτι. 14, 1ο
18 ]οὶ1. 1, 18 21 Εἰ. Πὶεεε Βεννεὶείὶὶὶπμιτε ὶεε.1ιι:ι αὶε Οεεττετ ὶεεμιττ ίτείῖεμ, αεμιτι 2. Β. Εμεεὶε ίὶὶὶτιτ αετι
εὶεὶοὶτετι Οεεὶειτὶτετι εεεὶ. τὶεεοὶ. ΙΙ 14, 4 (115, 6 Π.) εεεειτ Με.ι·οεὶ.ὶ ὶμε Ρεὶα, νεὶ. Αὶταὶιτὶμε ὶεεὶ Ερίρὶεατιὶμε
72, 7, 7 (ΠΙ 262, 6-7) 26ίῖ. Αὶτὶεετιεείμε ίοὶἕειτ: ὶιὶετ ὶεὶε ίοε Πιτεὶιτμίεε 3ο Π. νεὶ. Ηίὶετὶμε αε
τ1τ1:ιὶτει1ε ΧΙΙ 24 ίΜ.ὶ3τ:ιε ΡΙ. 1ο, 447 Β) 33 Εττοα. 3, 14; 2ο, 2
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τοὐς πατέρας διακαθαραντας τὸν νοῦν καὶ λευκότερον καὶ ὥς έκ παραλλήλου τὸ έκ τοῦ
θεοῦ γραιμαντας τὸ ἐκ τὴς οὐσίας. ταὐτόν γαρ ὴγήσαντο τό λέγειν έκ τοῦ θεοῦ καὶ
το λέγειν έκ τὴς οὐσίας τοῦ θεοῦ είναι τόν λόγον, ἐπεὶ καὶ τὸ θεός, καθα προεῖπον, οὐδὲν
έτερον ὴ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοῦ όντος σημαίνει. εἰ μὲν οῦν μὴ έκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ λόγος,

ε ὡς αν είη υἱός φὐσει γνήσιος έκ πατρός, αλλ' ὥς τα κτίσματα δια τὸ δεδημιουργῆσθαι
λέγεται καὶ αὐτὸς ὥς τα παντα έκ τοῦ θεοῦ, οῦτε έκ τὴς οὐσίας έοτὶ τοῦ πατρός οῦτε
αὐτὸς ὶὸς κατ' οὐσίαν ἐστὶν υἱός, αλλ' έξ αρετής, ὥς ὴμείς οἱ κατα χαριν καλοὐμενοι

ὲ έκ τοῦ θεοῦ ἐστι μόνος ὥς υἱός γνήσιος, ὥσπερ οῦν καὶ έοτι, λεχθείη αν είκότως
ίας τοῦ θεοῦ ὁ υἱός.

το Καὶ γαρ καὶ τὸ παραδειγμα τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ απαυγασματος τοιοῦτον έχει τὸν
νοῦν. οὐ γαρ κατα τό έξατιτόμενον ὲκ τὴς θέρμης τοῦ ὴλίου πῦρ, όπερ καὶ σβέννυσθαι
παλιν εῖωθεν, εὶρήκασιν οί αγιοι είναι τὸν λόγον πρὸς τόν θεόν, τοῦτο γαρ έργον έξωθεν
καὶ κτίσμα τοῦ ποιοῦντος ήν, αλλα απαὐγασμα αὐτόν εὐηγγελίσαντο παντες, ίνα τό
έκ τὴς οὐσίας ίδιον καὶ αδιαίρετον καὶ τὴν πρὸς τὸν πατέρα ένότητα δηλωσωσι. καὶ
γαρ οῦτω καὶ τό ατρετιτον καὶ αναλλοίωτον αὐτὸν αληθῶς είναι σωθήσεται· πῶς γαρ
αν αλλως είη τοιοῦτος, εὶ μὴ τὴς τοῦ πατρός οὐσίας ίδιόν ἐστι γέννημα; αναγκη γαρ καὶ
έν τοὐτῳ τὴν ταυτότητα πρός τόν ἑαυτοῦ πατέρα σὥ3ειν. οῦτω δὴ τοῦ λόγου φα-
νέντος εὐσεβοῦς αι‹όλουθον αν είη μηδὲ έιτὶ τῷ ὁμοουσίῳ ξενί3εσθαι τοὐς χριστομαχους,
έχοὐσης καὶ τὴς λέξεως ταὐτης ὐγιὴ τὴν διανοιαν καὶ τὴν απόδειξιν. εἰ γαρ δή φαμεν
έκ ί τὴς οὐσίας είναι τοῦ θεοῦ τόν λόγον (λοιπὸν γαρ ή λέξις όμολογείσθω καὶ παρ' αὐτῶν),
τί αν είη τοῦτο ὴ τὸ αληθῶς καὶ αίδιον τὴς οὐσίας, ἐξ ής καὶ γεγέννηται; οὐ γαρ έτερο-
ειδές, ίνα μὴ ξένον καὶ ανόμοιον τὴ οὐσία τοῦ πατρός έπιμιγνὐηται, οὐδὲ έξωθεν απλῶς
όμοιος, ίνα μὴ καθ' έτερον ὴ όλως ὲτεροοὐσιος φαίνηται, ὥσπερ χαλκός οτίλβων καὶ χρυσός
καὶ αργυρος καὶ κασσίτερος. ταῦτα γαρ ξένα καὶ έτεροφυὴ αλλήλων καὶ απεσχοινισ-
μένα τὴ φὐσει καὶ τη δυναμει τυγχανουσι· καὶ οῦτε ό χαλκός ίδιος τοῦ χρυσοῦ οῦτε ή
φασσα έκ τῆς περιστερας, αλλα όμοια μὲν νομί3εται εἶναι, ὲτεροοὐσια δὲ αλλήλων ἐστίν.
εὶ μὲν οῦν καὶ ό υἱός οὐτως έστίν, έστω κτίσμα ὥοττερ καὶ ήμεῖς καὶ μὴ ὁμοοὐσιος· εί δὲ
υὶός ἐστι λόγος, σοφία, εἰκὼν τοῦ πατρός, ί απαὐγασμα, εὶκότως ὸμοοὐσιος αν είη. εί
(μὴ) γαρ τὸ μὴ ἐκ τοῦ θεοῦ, αλλ' ὥς όργανον ἐτεροφυἐς καὶ έτεροοὐσιον δείκνυται,
καλῶς αρα ὴ σὐνοδος έγραψε καὶ νενόηκεν όρθῶς.

'Εξηρήσθω δὲ παλιν ἐν τοὐτοις πας λογισμός σωματικός, φαντασίαν τε πασης
αίσθήσεως ὐπερβαντες καθαρα τὴ νοήσει καὶ μόνῷ τῷ νῷ νοῶμεν υὶοῦ πρὸς πατέρα τὸ
γνήσιον καὶ λόγου τὴν πρὸς τὸν θεόν ὶδιότὴτα καὶ τὴν ατταραλλακτον όμοιότητα τοῦ

εςΩ8-δ” (Πι.:_` κ ΓΠ Ξ,.-10- υτοίΚ: Ος..Ο

15

20

25

δθ

2 Ξο ὶεεέ δετεὶτε Εμεεὶε ν. Οεεετεε αεε έκ τὴς οὐσίας ία Νὶεεε νετετεμαειτ, νεὶ. μιτιεετι ο. 33,9. 1ο Ξ. 3ο, 12 Π.
νεὶ. Αί:ὶ1ε.1·ι. αε ενμοαίε 34 (Μ.ὶΒ1:ιε 26, 753 Α/Β), εὶὶε Αμείὶὶὶτ.τμ11Βε11 ὶ.ι1 εὶε εντιοαὶε 34 Ε. οε1τ.ὶὶτ.τε1:ι εὶεὶτ νὶεὶίεεὶτ
αιίὶ: αε αεετεαε 4 οὐσία τοῦ όντος εμοὶε Ατίιεμ. αε ενμοαὶε 35 (Μὶσμε 26, 753 Ω), εμε αετι εὶεὶεὶτεμ
Βὶὶ;›εὶεί:εΙὶει:ι εμτντίοὶκεὶὶτ; αει· Βεεττθ ίεί: νοτι Αέὶεεμεεὶμε εμί (}1τ.ι1·1α νοτι Εκ. 3, 14 (οὶεεμ Ξ. 18, 33) εεοίὶαεί,
ὶ›ε1τιΙ1ιτ: είεὶε εδετ ετιὶι: αετι 'Πιεοτὶετι νοτι αετ οὐσία, α.ὶε Οτὶεειτεε αε ο1·εὶ:. 27, 8 (Π 367, 13 Β. 368, 3) νοτ-
Ετεἔί; Ηίρροὶντ ι1ε11.ι1τ εὶ.ι:ιι:ι:ιεὶ τεἱμτ. ίν 43, 2 (65, 2) Οοτί: αὶε οὐσία τῶν όντων 7 νἔὶ. 2μ κατα χαριν
Πτὶτμμαε 14,31 (ΙΙΙ 24, 24 Κοιττιεμ.) 1οΕί. ννὶε Εμεεὶ: απαὐγασμα μτια φῶς αεμτετ, νεὶ. Πειτι. εν.
Ιν 3, 18. (152, 2ο Π.) 13 απαὐγασμα τιεεὶτ Ηερτ. 1, 3 16 νεὶ. Αιεὶιετι. ο1·.Ι.‹:. Αετεμοε 17 (Μὶ3ι1ε
26, 48 Β), ερ. εα Αὲτοε 8 (Μὶεμε 26, 1ο44 Α) 26 νεὶ. Α1ὶ:ιει1. αε ενττοαὶε 41 (Μίἕμε 26, 765 Β)
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20 Πε αεοτειὶε Νίοεεμεε ενμοεἰἱ 24, 1-25, 2.

απαυγασματος πρός τὸ φῶς. ὥς γαρ τό γέννημα καὶ τό υὶὸς οὐκ ανθρὥπινον, αλλ' ὥς
θεῷ πρέπον έστίν, είρηταί τε καὶ έοτι, τὸν αὐτόν τρόπον τὴν λέξιν τοῦ ὁμοουσίου ακοὐ-
οντες μὴ εὶς τας ανθρωπίνας αἰσθήσεις πίτιτοντες μερισμοὐς καὶ διαιρέσεις τὴς θεότητος
λογι3ὥμεθα· αλλ' ὥς ἐπὶ ασωματων διανοοὐμενοι τὴν ένότητα τὴς φὐσεως καὶ τὴν
ταυτότητα τοῦ φωτὸς μὴ διαιρῶμεν. τοῦτο γαρ ίδιον υὶοῦ πρὸς πατέρα καὶ τοῦτο ε
δείκνυσι τόν θεόν αληθῶς όντα πατέρα τοῦ λόγου. παλιν γαρ τὸ παραδειγμα τοῦ
φωτὸς καὶ τοῦ απαυγασματος αναγκαῖον είς τοῦτο. τίς τολμήσει λέγειν τὸ απαὐγασμα
ξένον καὶ ανόμοιον είναι τοῦ ὴλίου; ὴ τίς μαλλον ένορῶν οὐτως τὸ απαὐγασμα πρὸς
τὸν ήλιον καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φωτὸς οὐκ αν είποι θαρρήσας· όντως τὸ φῶς καὶ
τὸ ατταὐγασμα έν εὶσι καὶ τοῦτο ἐν έκείνῳ δείκνυται καὶ τὸ ατταὐγασμα έν τῷ ήλίῷ τυγ- ιο
χανει όν, ὥστε τὸν όρῶντα τοῦτο βλατειν κακεῖνο; τὴν δὲ τοιαὐτην ένότητα καὶ φυ-
σικὴν ὶδιότητα πῶς αν οὶ πιστεὐοντες καὶ βλέττοντες ὸρθῶς καλέσαιεν ὴ όμοοὐοιον γέν-
νημα; τὸ δὲ τοῦ θεοῦ γέννημα τί αν τις οίκείως καὶ πρεττόντως νοήσειεν ὴ λόγον
καὶ σοφίαν καὶ δὐναμιν, ήνπερ οῦτε τοῦ πατρός λέγειν ξένην όσιόν ἐστιν οῦτε μὴ αιδίως
είναι παρα τῷ πατρὶ καν φαντα3εσ·θαι θέμις ἐστί; τοὐτῳ γαρ τῷ γεννήματι τα παντα ιε
πεττοίηκεν ό πατὴρ καὶ τὴν εἰς παντα πρόνοιαν ἐκτείνων δι' αὐτοῦ φιλανθρωπεὐεται.
καὶ οὐτως έν αὐτὸς καὶ ό πατὴρ εἰσιν, ὥσπερ είρηται, εἰ μή αρα οὶ κακόφρονες τολμή-
οαντες παλιν ἰ είποιεν αλλην είναι τὴν τοῦ λόγου οὐσίαν καὶ αλλο τό ἐκ τοῦ πατρός έν
αὐτῷ φῶς, ίν' τό μὲν έν τῷ υὶῷ φῶς ἐν πρὸς τὸν πατέρα, αὐτὸς δὲ ξένος κατ' οὐσίαν ὥς
κτίσμα. αλλα τοῦτο τοῦ Καιαφα καὶ τοῦ Σαμοσατέως ατεχνῶς ἐστι τὸ φρόνημα, όπερ το
ή μὲν έκκλησία ἐξέβαλεν, οῦτοι δὲ νῦν ὐποκρίνονται, διό καὶ αὐτοὶ τὴς αληθείας ὲκπε-
σόντες απεδείχθησαν αὶρετικοί. εἰ γαρ όλως μεταει τοῦ έκ τοῦ πατρός φωτός, διατί
μὴ μαλλον αὐτός ἐστι τὸ μετεχόμενον, ίνα μὴ μέσον αὐτοῦ τι καὶ τοῦ πατρός εὐρίσκηται;
εἰ γαρ μὴ οὐτως ἐστίν, οὐκέτι δείκνυται δια τοῦ υὶοῦ γεγενῆσθαι τα παντα, αλλα δι'
ἐκείνου, οὐ καὶ αὐτός μετέχει. εἰ δὲ οῦτός ἐστιν ό λόγος, ή σοφία τοῦ πατρός, έν
πατὴρ αττοκαλὐτττεται καὶ γινὥσκεται καὶ δημιουργεῖ καὶ οὐ ανευ οὐδὲν ό πατὴρ ποιεῖ,
ἰ δηλονότι αὐτός ἐστι τὸ ὲκ τοῦ πατρός· αὐτοῦ γαρ καὶ παντα τα γενητα μετέχει, μετέ-
χοντα τοῦ αγίου πνεὐματος. οῦτω δὲ ὥν οὐκ έσται έξ οὐκ όντων οὐτε όλως κτίσμα,
αλλα μαλλον ἐκ τοῦ πατρός ίδιον γέννημα ὥς ἐκ φωτὸς τὸ απαὐγασμα.

Οἱ μὲν οῦν ἐν τη Νικαία συνελθόντες ταὐτην έχοντες τὴν διανοιαν τοιαὐτας καὶ το
τας λέξεις έγραψαν. ότι δὲ οὐχ ἐαυτοῖς πλασαντες έττενόησαν ταὐτας, ὲττειδὴ καὶ τοῦτο
προφασί3ονται, αλλ” ανωθεν παρα τῶν πρὸ αὐτῶν παραλαβόντες εἰρήκασι, φέρε καὶ
τοῦτο διελέγξωμεν, ίνα μηδὲ αὐτὴ αὐτοῖς ή πρόφασις περιλείπηται. μαθετε τοίνυν,
ὥ χριστομαχοι Ἄρειανοί, ότι Θεόγνωστος μέν, ανὴρ λόγιος, οὐ παρητήσατο τὸ έκ
τὴς οὐσίας εἰπεῖν. γραφων γαρ περὶ υὶοῦ ὲν τῷ δευτέρῷ τῶν ὐποτυπὥσεων οῦτως 16

0. Νεκ

17 νεὶ. ]οὶ1. 1ο, 3ο μπα ο. 2ο 5. 17, 17 23 Ηίετ ννεὶοὶτί: Αέὶτεμεεὶμε ειίοὲιὶ: μμτ νοα εεὶειετι Οερττειτι εἰ:
(νε). οἰ:›ει1 ε. 8, 2 5. 7, 24), εοι1αε1τ1 εμεὶε νοα Αὶεκεμαετ νοτι ΑΙε11ε11α1τε1.ι νεὶ. Πτὶτμιτιαε 14, 44 (ΙΙΙ 26, 26
Κοιτιτιτ.) 3ο Β. Ζμτμ νἑὰέετὶεεινείε ννεταεει, ννεε εεὶ:ι.ι· ὶεετμετὶτεμεννετέ ὶετ, ετιὶί: Αμε1:ιε.ἰε1ε1ε νο11 Πὶοιτν-
εἰμε ν. Κοττι Οιτεεαεε μμα εεὶμε εοἰεὲεετεμ δοὶτϊιὶετ ὶτετεμεειοεειτ 34 Ζμ Τὶ:ιεοἔ1:1οετ νεὶ. Ηετττεοὶτ ὶ.ι:ι
Τεκέε μ. Πιτεετε. Ν. Ρ. 9, 3. Πεε Τὶτεοεμοεέ- ινὶε αεε Οττεεειεειὶὲεί: (ο. 27) αὶεειέε ίιτ αεμ Κεττιρἱεει μετι
Πιτὶἕεμεε εὶε εί11 ναοὶτιεἰεεε Τεε1ὶ111ο11ίμι:ι1, νεὶ. 5οὶ1.ι·εί:εε ὶε. ε. ΥἹ 13, 11; 5τερΙ1ε1:ι θοἰτεττιε δεί Ρὶτοὲίιιε
Βίὶιὶ. οοα. 232 5. 291 ὶε 18 Βεὶεὶτετ. νεὶ. εμεὶι ερ. Ιν. ετὶ Ξετερ. 9-11

ΒΚΡΟ ΒΕΡΥ' 34 θεόγνωστος _ 5. 21, 7 υὶόν = Οτεττιετ 5. 361, 24-31 (= Οεί:.), ὶεαοοὶτ ἱεὶτὶέ 34 οὐ _
5. 21,1 είρηκεν, εὶεο ι1μ1· αεε Τὶτεοεμοεαίτει:

2 έστίν › Κ ί τὴν λέξιν › Β 7 τίς -ί- λοιπὸν Υ 8 είναι καὶ ανόμοιον Ν Κ 9 φωτός -ί·
πρός τὸν ὴλιον Ρ, εὶει1.μ εετϋετ 1ο έν εὶσι - ατταὐγασμα › Κ 14 ήνπερ] ὴν Β 15 παρα
παρα Ε 19 έν] ό Β 23 τι μέσον αὐτοῦ Νν 26 ὁ πατὴρ οὐδὲν ×¬-Ε 27 ἐστι -ί- αὐτὐυ
ἐστι Ε 3ο τὴ › ν 34 ε. Ἑὶεὶ. Θεόγνωστος Ε ν. ερ. Ηεἰ.
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Πε αεετειίε Νὶεεεμεε ενιεοτὶί 25, 2_26, ι. 21

εῖρηκεν· ››οὐι‹ έξωθέν τίς ἐστιν ὲφευρεθεῖσα ή τοῦ υὶοῦ οὐσία οὐδὲ ἐκ μὴ όντων έπεισήχθη,
»ἀλλα ἐκ τὴς τοῦ πατρός οὐσίας έφυ ὥς τοῦ φωτός τό απαὐγασμα, ὥς ὐδατος ατμίς.
››οὐτε γαρ τό απαὐγασμα οὐτε ή ατμὶς αὐτό τό ῦδωρ ἐστὶν ὴ αὐτός ό ήλιος οῦτε αλλό-
»τριον, καὶ οῦτε ζή τοῦ υὶοῦ οὐσία) αὐτός έστιν ὁ πατὴρ οῦτε αλλότριος, αλλα απόρροια
››τῆς τοῦ πατρός οὐσίας, οὐ μερισμόν ὐπομεινασης τὴς τοῦ πατρός οὐσίας. ὥς γαρ μένων
»ό ήλιος ό αὐτός οὐ μειοῦται ταῖς ὲκχεομέναις ὐπ' αὐτοῦ αὐγαῖς, οῦτως οὐδὲ ὴ οὐσία
››τοῦ πατρός αλλοίωσιν ὐπέμεινεν εὶκόνα ἐαυτῆς ἐχουσα τόν υἱόν‹‹. ό μὲν οῦν Θεόγνωσ-
τος τα πρότερα ὥς ἐν γυμνασία ὲξετασας, ὐστερον τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τιθεὶς οῦτως είρηκεν.
Διονὐσιος δὲ ό ἰ γενόμενος ἐπίσκοπος τὴς 'Αλεξανδρείας κατα Σαβελλίου γραφων

8

διελέγχων τοὐς Σαβελλί3οντας, ότι μὴ ὁ πατήρ ἐστιν ό γενόμενος σαρξ, αλλ, ό τοὐτου
λόγος, ὥς είπεν ὁ '|ωαννης, ἐπειδὴ ὐπενοήθη ὥς ποίημα καὶ γενητόν λέγων τόν υὶόν
καὶ μὴ όμοοὐοιον τῷ πατρί, γραφει πρός τόν όμὥνυμον αὐτῷ Διονὐσιον τόν ἐπίσκοπον
'Ρὥμης απολογοὐμενος συκοφαντίαν είναι ταὐτὴν κατ' αὐτοῦ. μήτε γαρ ποιητόν εὶρη
κέναι τόν υὶόν, αλλα καὶ όμοοὐοιον αὐτόν ὁμολογεῖν διεβεβαιὥσατο. έχει δὲ αὐτοῦ
ή λέξις οὐτως· »καὶ δι' αλλης έπιστολῆς έγραψα, ἐν οίς ὴλεγξα καὶ ό προφέρουσιν έγ-
»κλημα κατ' ἐμοῦ ψεῦδος όν, ὥς οὐ λέγοντος τόν Χριστόν όμοοὐοιον είναι τῷ θεῷ. εἰ γαρ
»καὶ τό όνομα τοῦτό φημι μὴ εὐρηκέναι που τῶν αγίων γραφῶν, ἰ αλλα γε τα έπιχει-
››ρήματα μου τα ὲξῆς, α σεσιωπήκασι, τῆς διανοίας ταὐτης οὐκ απαδει. καὶ γαρ αν-
››θρωπίνην γονὴν παρεθέμην δῆλον ὥς οῦσαν όμογενῆ, φήσας παντως τοὐς γονεῖς μόνον
››έτέρους είναι τῶν τέκνων, ότι μὴ αὐτοὶ είεν τα τέκνα, ὴ μήτε γονεῖς αναγκαῖον ὐπ-
»αρχειν είναι μήτε τέκνα. καὶ τὴν μὲν έπιστολήν, ὥς προεῖπον, δια τας περιστασεις
››οὐκ έχω προκομίσαι· εἰ δ” οῦν, αὐτα σοι τα τότε ρήματα, μαλλον δὲ καὶ πασης αν
»έπεμιμα τό αντίγραφον· όπερ αν εὐπορήσω, ποιήσω. οίδα δὲ καὶ μέμνημαι πλείονα
»προσθεὶς τῶν συγγενῶν όμοιὥματα· καὶ γαρ καὶ φυτόν είπον αττό σπέρματος ὴ από
››ρί3ης ανελθόν έτερον είναι τοῦ όθεν ἐβλαστὴσε, καὶ παντως έκείνῷ καθέστηκεν όμοφυές.
»καὶ ποταμόν είπον από πηγῆς ρέοντα έτερον όνομα μετειληφέναι· μήτε γαρ τὴν
»πηγὴν ποταμόν μήτε τόν ποταμόν πηγὴν λέγεσθαι καὶ αμφότερα ὐπαρχειν καὶ τόν
»ποταμόν είναι τό ἐκ τὴς πηγῆς ὐδωρ«.

'Οτι δὲ οὐ ποίημα οὐδὲ κτίσμα ό τοῦ θεοῦ λόγος, αλλα ίδιον τῆς τοῦ πατρός
οὐσίας γέννημα αδιαίρετόν ἐστιν, ὥς έγραψεν ὴ μεγαλη σὐνοδος, ἰδοὐ καὶ ό τῆς 'Ρώμης
ὲπίσκοπος Διονὐσιος γραφων κατα τῶν τα Σαβελλίου φρονοὐντων σχετλια3ει κατα

9 Πίοτινε νοα Βοιττ μιτα Πίοτινε νομ Αὶεπεειεὶτὶειτ ννεταεμ εμἱ Οτμμα αὶεεετ 5ί:εΙ1ε εμοὶτ ὶτι ερ. εα Α.ί:τοε 6
ῶίίημε 26, 1ο4ο Β) εττνεὶτμε 12 νεὶ. ]οὶ1. 1, 14 16_29 Πεε 5τιῖιεΙτ ὶεέ Βμεὶτ 1 αει· 5‹:Ι:ι1·ὶ1ι: έλεγχος καὶ
απολογία εει1.ι1οι1111ιει:ι, νρὶ. Τὶτε ὶετέετε ετια οι:ὶ1ει·ε τειττείτιε οἱ Πὶοτινεὶμε οί Αὶεκεμεὶτὶε εα. 'ον ΟΙ1. Ι... Εεὶ-
έοε, ίδειτιὶτιταεε 19ο4, 5. 188, 9_19ο, 3. Πει· Τεκέ ίὶμαεὲ εὶεὶτ νοὶ.ὶεέε1:ιεὶ.ὶΒετ: Αέὶτεμεείμε αε εεμέ. Πίομ. 18
(Μὶἐμε 25, 5ο5 Β/Ο) μ11α αε εντιοαὶε 44 (Μὶεμε 26, 769 Β/Ο), 2μ1:μ Τεετεε νεὶ. αε εεμέ. Πὶομ.
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2 ὥς ὐδατος _ 3 αλλότριον › Εεε. Ι ὡς ὐδατος _ 3 απαύγασμα › Εν (Ηοι11οὶο1εΙεμτοι1) 4 καὶ
οὐτε _ αλλότριος Οεέ., ἱεὶ11ι: Ηεε. ννεεεμ Ηοαιοίοέεὶεμέοιτ; νε1τ11μι·.ὶὶεὶ1 ὶεει: εὶ.τ1 αλλατριος ίεεεεί: αλλότριον)
αεμ Ρεἰεὶετ νετεμὶείξὶί: ί τοῦ υὶοῦ οὐσία) Ηετμεεὶτ νεὶ. Τεκέε μ. Πειέετε. Ν. Ε. 9, 3 5. 76 ί. 5 οὐ
μερισμόν _ οὐσίας › ΕΡν Εεε. 6 ὐπ'] απ' Ρ 8 γυμνασίῷ ΕΡΥ' 9 Διονὐσιος Ρ 2. Κα. ν.
ερ. Ηα. ί κατα 3- τοῦ Β 1ο τοῦ σωτὴρος › Ε 1-1 ότι) ίνα Ο 12 γεννητόν Ε 15 διε-
βεβαιὥσαντο Β 17 όν] ὥν Β όν Βθ 18 αγίων] θείων Ρ 2ο όμογενῆ] μονογενῆ Εν όμο-
γενῆ νθ 21 ὴ μήτε _ 22 τέκνα > Ε 21/22 ὐπαρχειν 11εοὶ:ι αε εε111. Πὶοιτ. ιι. αε ενττ. ὐπαρχον
Ηεε. 23 πασὴς ΚΡΕΓΚ? νεὶ. αε εε11ί:. αε εντ1. πασιν ΒΚΡΟΚ· 24 μέμνημαι › ν 27 πηγῆς,
πη ν. ερ. Ηα. Β ί έτερον -ί- σχῆμα καὶ αε εε11ι:. αε ενμ. 28 ὐπαρχειν 5- καὶ τὴν μὲν πηγὴν οὶονεὶ
πατέρα είναι αε εετιτ. αε ενμ. Εεε. 3ο αλλα ίδιον ΒΚΡΟΡΨ νεὶ. 5. 2ο, 29, αλλῇαίδκτἶίἱιἴ ) τὴς
Ρ_ΕἑΕὴ 31 γέννημα -)- καὶ Ψ 32 τα -ί- τοῦ Β νεἰ. οδεμ Ζ. 9 _?
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22 Πε εἰεοτειίε Νίοεεμεε ενμοαὶ 26,2-5.

2 τῶν ταῦτα τολμὥντων λέγειν καί φησιν οὐτως· ››έξῆς δα αν εἰκότως λέγοιμι καὶ
11 ››πρός τοὐς διαιροῦντ·ας καὶ κατατέμνοντας καὶ αναιροῦντας τό σεμνότατον κήρυγμα

››τῆς έκκλησίας τοῦ θεοῦ, τήν μοναρχίαν, εἰς τρεῖς δυναμεις τινας καὶ μεμερισμένας ὐπο-
››στασεις καὶ θεότητας τρεῖς. πέπυσμαι γαρ είναί τινας τῶν παρ” ὐμῖν κατηχοὐντων
»καὶ διδασκόντων τόν θεῖον λόγον ταὐτης ὐφηγητας τῆς φρονήσεως, οί κατα διαμετρον, ε

Μ 46411 8 ››ὥς έπος εἰπεῖν, αντίκεινται τὴ Σαβελλίου ί γνώμη. ό μὲν γαρ βλασφημεῖ αὐτόν
››τόν υἱόν είναι λέγων τόν πατέρα καὶ έμπαλιν, οί δὲ τρεῖς θεοὐς τρόπον τινα κηρὐττουσιν,
»εὶς τρεῖς ὐποστασεις ξένας αλλήλων πανταπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες τὴν αγίαν
››μοναδα. ὴνῶσθαι γαρ αναγκη τῷ θεῷ τῶν όλων τόν θεῖον λόγον, ἐμφιλοχωρεῖν δὲ
››τῷ θεῷ καὶ ἐνδιαιτασθαι δεῖ τό αγιον πνεῦμα. ήδη καὶ τὴν θείαν τριαδα εὶς ένα, ὥσπερ ιο
››εἰς κορυφήν τινα, τόν θεόν τῶν όλων τόν παντοκρατορα λέγω, συγκεφαλαιοῦσθαί τε
»καὶ συναγεσθαι πασα αναγκη. Μαρκίωνος γαρ τοῦ ματαιόφρονος δίδαγμα είς τρεῖς
››αρχας τὴς μοναρχίας τομή καὶ διαίρεσις, παίδευμα όν διαβολικόν, οὐχὶ δὲ τῶν όντως
»μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν αρεσκομένων τοῖς τοῦ σωτὴρος μαθήμασιν. οῦτοι γαρ

Β ››τριαδα μὲν κηρυττομένην ὐπό τῆς θείας γραφῆς σαφῶς έπίστανται, τρεῖς δὲ θεοὐς οῦτε 15
4 ››παλαιαν οῦτε καινὴν διαθήκην κηρὐττουσαν. οὐ μεῖον δ' αν τις καταμέμφοιτο καὶ

››τοὐς ποίημα τόν υἱόν είναι δοξα3οντας καὶ γεγονέναι τόν κὐριον ὥσπερ ἐν τι τῶν όντως
Β 232 ››γενομένων ἰ νομί3οντας, τῶν θείων λογίων γέννησιν αὐτῷ τὴν αρμόττουσαν καὶ πρέ-

››πουσαν, αλλ' οὐχὶ πλασιν τινα καὶ ποίησιν προσμαρτυροὐντων. βλασφημον οῦν οὐ
»τό τυχόν, μέγιστον μὲν οῦν, χειροποίητον τρόπον τινα λέγειν τόν κὐριον. εἰ γαρ γέ- 2ο
»γονεν υἱός, ήν ότε οὐκ ήν° αεὶ δὲ ήν, εί γε ›έν τῷ πατρίι έστιν, ὥς αὐτός φησι, καὶ εἰ λόγος
»καὶ σοφία καὶ δὐναμις ὁ Χριστός. ταῦτα γαρ είναι τόν Χριστόν αἱ θεῖαι λέγουσι γραφαί,
»ὥσττερ ἐπίστασθε· ταῦτα δὲ δυναμεις οῦσαι τοῦ θεοῦ τυγχανουσιν. εὶ τοίνυν γέγονεν

Ο ››ό υἱός, ήν ότε οὐκ ήν ταῦτα, ήν αρα καιρός, ότε χωρὶς τοὐτων ήν ό θεός. ατοπὥτατον
5 ››δὲ τοῦτο. καὶ τί αν ἐπὶ πλέον περὶ τοὐτων πρός ὐμας διαλεγοίμην, πρός ανδρας 15

»πνευματοφόρους καὶ σαφῶς έπισταμένους τας ατοπίας τας ὲκ τοῦ ποίημα λέγειν τόν
»υὶόν ανακυπτοὐσας; αῖς μοι δοκοῦσι μὴ προσεσχηκέναι τόν νοῦν οί καθηγησαμενοι
»τῆς δόξης ταὐτης καὶ δια τοῦτο κομιδῆ τοῦ αληθοῦς διημαρτηκέναι, έτέρως ή βοὐλεται
»ταὐτη ή θεία καὶ προφητικὴ γραφὴ τό ›κὐριος έκτισέ με αρχήν όδῶν αὐτοῦι ἐκδεξα-

1_5. 23, 16 νεὶ. Εεὶέοε 5. 177, 1_182, 8. Νονεί:ὶο11 ασ ὶ:1·ί.ει.ὶέεέε 3ο. 31 ἰεεὶτεοεὶεὶτ εὶείοὶτε Ειτεεεει κνίε ὶτίετ
Πίομνε, αει· είεἰε οαεμδετ ί.μ εείμετ Βεννείείἰιέιιτμιτἕ νοα αεεμ Οεεειετ ὶ:ιεε1.ί1111:τ1ε11 ὶεβί: 3 Ζμ τρεῖς
ὐποστασεις νεὶ. Πίοιινε. ν. Αὶεκ. δεί Βεείὶίμε αε ερίτ. ε. 29 (196, 1 Εεὶτοε), Οι-ίεεμεε ί.ι:ι ]οὶ1. Π 1ο (75)
(65, 16) 12/13 Ζμ τρεῖς αρχαί νεὶ. Ηετττεεὶτ, Μετείομε 5. 99 Α. 1 17 Οειτιείτιτ ίει: ννοὶιὶ Πίοτινε
ν. Αίεκειτατίεμ, αετ είοὶε αε εε1ιί:. Πίομ. ο. 2ο (Μ.ίΒτ1ε 25, 5ο9 Β) αεεεεεμ εμετρίεοὶτ νεττείαίἕί: 21 ]οὶ1.
14,11; Ι. Οοτ. 1, 24 29 Ρτον. 8, 22

ΒΚΡΟ Β.ΕΕν 1 ὲξῆς _ 12 αναγκη = 5ενετμε Α.τ1έίο‹:ὶ:ιε1:ιμε ὶίδ. εο11ι:1·ε ί111ρίμ1:μ ῦ1·ε111111εέίομ11ι
οτ. ΠΙ 28, Ο5ΕΟ 5οτίρί:. 5νττ 5ετ. Ιν. τοιτι. νΙ. έεκὲμε ὶιτεε. ν. ]. Ι.εἰεο11. 5. 84, 15_85, 2 (= 5εν.)

1 έξ ής ΒΕ 2 καταδιαιροῦντας ΙἰΕΕν ί καὶ αναιροῦντας καὶ κατατέμνοντας _Κ | διατροῦντας
_ 3 μοναρχίαν] αναιροῦντας τ. σεμν. κήρ. τ. ὲκκλ. τοῦ θεοῦ καὶ διαιροῦντας καὶ κατατέμνοντας τὴν
μοναρχίαν _ 5εν. 4 πέττεισμαι Εν 6 αντίκειται ΒΕ 7 λεὴ×ων είναι _ Ο 8 παν-
ταπασι -ί- καὶ ν 5εν. 1ο ήδη › ν 11 τινα › 5εν. | τῶν όλων τόν θεόν _ 5εν. |
λέγω Εν 5εν. ()ο111τμ. Μομτί. λέγων ΒΚΡΟΚ(?)Ε 13 αρχας -)- πιστεὐειν καὶ ν ί τομὴ καὶ
διαίρεσις Κ τομὴν καὶ διαίρεσιν ΒΡΟΚΕΕ τομὴν ποιεῖν καὶ δ. ν, διαίρεσιν -ί- (διορί3ει) Βομέἰε, αειμ
Ηεττεεεὶτ, Μετοίομε 5. 336. Α. 1 ίοὶει; ί όιετων ν 16 κηρὐττουσαν -ί- οὶδαμεν ν 17 Βοξα-
30νΤας Β. δοξασαντ-ας ΒΕΚΡΟ ίἶΕΕν | τῶν όν°Τι.0ς ΒΚ}ἰΕΕν όντως Ρο ὁν τῶν Ρεἰέοε 2ο μέν
οῦν) δέ ν 21 αεὶ δὲ ήν › Ε ί γε] δὲ Β 25 πρὸς: › Ε 26 σαφῶς //// -ί- ὥς? Ε
28 ταὐτης › ΒΚΡΟ | ή] ή Κ 29 ταὐτη ΒΡΟΚΕ ταὐτην Εν αὐτη Κ αὐτὴ Βομτὶτ ί αὐτοῦ
_ είς έργα αὐτοῦ ΕΕν νεὶ. Ρτον. 8
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Πε αεετειἱε Νίοεειτεε εγιιοεὶί 2ό,6_27, 3.

››μενοι. οὐ μία γαρ ή τοῦ ἐκτισεν, ὥς ίστε, σημασία· έκτισε γαρ ἐνταῦθα ακουστέον
››αντὶ τοῦ έπέοτησε τοῖς ὐπ' αὐτοῦ γεγονόσιν έργοις, γεγονόσι δὲ δι' αὐτοῦ τοῦ υὶοῦ.
››οὐχὶ δέ γε τό αςτισε νῦν λέγοιτ' αν ἐπὶ τοῦ έποίησε· διαφέρει γαρ τοῦ ποιῆσαι τό
››κτίσαι. ›οὐκ αὐτός οῦτός σου πατήρ ἐκτήσατό σε καὶ έποίησέ σε καὶ έκτισέ σε; ‹ τῆ
»ἐν τῷ Δευτερονομίῷ μεγαλη ὥδῆ ό Μωσῆς φησι. πρός οὐς καὶ είποι αν τις· ὥ ριψοκίν-
››δυνοι ανθρωποι, ποίημα ό πρωτότοκος πασης κτίσεως, ό ἐκ γαστρός πρό ἐωσφόρου
»γεννηθείς, ό εὶπὼν ὥς σοφία· ›πρό δὲ παντων βουνῶν γεννα με‹; καὶ πολλαχοῦ δὲ
››τῶν ὶ θείων λογίων γεγεννῆσθαι, αλλ” οὐ γεγονέναι τόν υἱόν λεγόμενον εὐροι τις αν.
››ὐφ' ὥν καταφανῶς έλέγχονται τα ψεὐδη περὶ τῆς τοῦ κυρίου γεννήσεως ὐπολαμβανοντες
»οὶ ποίησιν αὐτοῦ τὴν θείαν καὶ αρρητον γέννησιν λέγειν τολμῶντες. οὐτ” οῦν κατα-
››μερί3ειν χρὴ εἰς τρεῖς θεότητας τήν θαυμαστὴν καὶ θείαν μοναδα οῦτε ποιήσει κωλὐειν
»τό αξίωμα καὶ τό ὐπερβαλλον μέγεθος τοῦ κυρίου, αλλα πεπιοτευκέναι είς θεόν πατέρα
»παντοκρατορα καὶ είς Χριστόν 'ίησοῦν τόν υὶόν αὐτοῦ καὶ εἰς τό αγιον πνεῦμα, ὴνῶσθαι
››δὲ τῷ θεῷ τῶν όλων τόν λόγον· ›έγὼ γαρ, φησί, καὶ ὁ πατήρ έν ἐσμεν· καὶ ἐγὼ έν
››τῷ πατρί, καὶ ό πατήρ έν έμοί ‹. οῦτω γαρ αν καὶ ή θεία τριας καὶ τό αγιον κήρυγμα
››τὴς μοναρχίας διασὥ3οιτο«.

Περὶ δὲ τοῦ αιδίως συνεῖναι τόν λόγον τῷ πατρὶ καὶ μή (έξ) έτέρας οὐσίας ή ὐπο-
στασεως, αλλα τῆς τοῦ πατρός ίδιον (γέννημα) αὐτόν είναι, ὥς εὶρήκασιν οὶ ἐν τὴ συν-
όδῳ, ἐξέστω παλιν ὐμας ακοῦσαι καὶ παρα τοῦ φιλοπόνου ” ωριγένους. α μὲν γαρ ὡς
3ητῶν καὶ γυμνα3ων έγραψε, ταῦτα μή ὥς αὐτοῦ φρονοῦντος ἰ δεχέσθω τις, αλλα τῶν
πρός έριν φιλονεικοὐντων έν τῷ 3ητεῖν· αδεῶς όρί3ων αποφαίνεται, τοῦτο τοῦ
φιλοπόνου τό φρόνημα έστι. μετα γοῦν τα ὥς-ἐν γυμνασία λεγόμενα πρός τοὐς
αὶρετικοὐς εὐθὐς αὐτός ἐπιφέρει τα ίδια λέγων οῦτως· ››εὶ έστιν εὶκὥν τοῦ θεοῦ τοῦ αο-
››ρατου, αόρατος είκὥν· έγω δὲ τολμήσας προσθείην αν, ότι καὶ όμοιότὴς τυγχανων
»τοῦ πατρός οὐκ έστιν ότε οὐκ ήν. πότε γαρ ό θεός ό κατα τόν 'ίωαννην φῶς λεγόμενος,
›››ό θεός γαρ φῶς έστιν ‹, απαὐγασμα οὐκ είχε τὴς ίδίας δόξης, ίνα τολμήσας τις αρχήν
››δῷ είναι υὶοῦ πρότερον οὐκ όντος; πότε δὲ ή τὴς αρρήτου καὶ ακατονομαοτου καὶ
»αφθέγκτου ὐποστασεως τοῦ πατρός εὶκὥν, ό χαρακτὴρ, (ό) λόγος ό 'γινώσκων τόν
»πατέρα' οὐκ ήν ; κατανοείτω γαρ ό τολμῶν καὶ λέγων· 'ήν ποτε ότε οὐκ ήν ὁ υἱός",
»ότι ἐρεῖ καὶ τό σοφία ποτὲ οὐκ ήν καὶ λόγος οὐκ ήν καὶ 3ωή οὐκ ήν‹‹. καὶ παλιν
1 νεὶ. Εμεεὶ: εεεὶ. τὶεεοὶ. ΙΙΙ 2, 12. 14 (141, 14. 26): τό εκὐριος ἐκτισέν με αρχήν όδῶν αὐτοῦ εἰς έργα αὐτοῦα
αντὶ τοῦ κατέταξὲν με εὶς τό αρχειν τῶν έργων αὐτοῦ λέλεκται, εὶεο αεε Ατεμμεεμι: αεε Πὶομνείμε ν. Βοτιι
ιτεί αίε Οεεμει· αεε Α111ε11εείμε τιίοὶτιτ 4 Πεμ. 32, 6 6 νεὶ. Οοί. 1, 15; νεὶ. Ρε. 1ο9, 3 7 νεὶ.
Ρτον. 8, 25 14 ]οὶ1. 1ο, 3ο; 14, 1ο 17 νεὶ. αίε Α11ε1ὶ1ει11εί:ίε1:ι:ιε11, μ111ει1 ο. 37 5. 36, 4ο 19 νεὶ.
οὶεεμ 2μ 5. 2ο, 34 2ο Οτίἕεμεε ννίτα εεεεμ εεί11ε Οεεττετ, αίε εἰσετ 11.ὶοὶ1ί: αίε εὶεε Αιιὶεεειεείμε είτια, 111
5εὶ1μ12 εειτοιτιττιετι, νεὶ. Εμεεὶε ε.Με1·ε. Ι 4, 18 Π. (21, 7 Ε.) μπα 2μ αεμ εμαετεμ 5ι:ε1ὶει1 δεί Ατ.ἰ:ιε.μεείμε
μὶτετ Οιτεεμεε αὶε Ζεμεμίεεε ίτι Κοετεεὶεεμε Αμεεεὶεε νομ αε ρ1·ί.τ1είρί.ίε 5. Χνί 1. 23_5. 24, 3 Οτὶεετιεε
είε ρι·ὶ11ε. Ἐν 4, 1 (349, 15 Ε.) 25 ί. Ι. ]οὶ:ι. 1, 5 26 νηὶ. Ηεδτ. 1, 3 28 ]οὶ1. 1ο, 15
3ο ν31. Ι. Οοτ. 1, 24

ΒΚΡΟ ΚΕΕν 19 ἐξέστω _ 5. 24, 3 νοηθήσεται (εε ίε111ε 19 α μὲν _ 23 οὐτως) = Οτεεμετ 5. 361,
32_362, 12 (= Ο:-11.) 1111 Α11εοὶ1ΙμΒ ειτ εὶεε Τἰεεος,11:ιοετ:2ί1εί: οὶτεμ 5. 2ο, 34

2 ὐπέστησε Ε 3 γε) ν ( λέγοιτ' αν νῦν_ν 4 έκτίσατο ΕΕν | έιειτσε] έπλασε ν
7 ὡ9] έν Κ 8 γηκεννῆσθαι] γεγέννησε Κ γεγένησε Ε τό έγέννησεν ν γεγεννῆσθαι Ἑὶθ 9 ψεὐδη
Ωοιτιιττ. Μοιττί. ψευδή Ηεε. 1ο οί] ὴ Εν 17 (ἐξ) Ορ. 18 (γέννημα) Ορ. Ι ὥς) Ε
Ι9 ἐξέστω -ί- δὲ Ε 2ο αλλα ΒΡΟΚΕΕ αλλ' α Κν Μοιτα. 21 (α δὲ) Ορ. Οεἕεμεετι 2μ 19 α
Η-ἐν, εο 11211 Μοτιτί. εμεὶτ 111 εείμει· Ποετεεαμμε ετἕειπτ: | τοῦτο ΚΡΟΚΕΕ τοὐτου Β ταῦτα ν
22 τό › ν 23 εἰκὼν > Εεε. | τοῦ' › Ε 24 ὴ εὶκὥν ν ί προσθείην αν τολμήσας _ θεέ.
25 τοῦ › Εν (Σετ. ί τόν › Ε 26 ὁ θεὸς γαρ φῶς έστιν › Οετ. ) τῆς ὶδίας δόξης οὐκ είχεν _ Κ
27 δὲ] δή Ε ί ή] ό ν › Οετ. 28 εἰκών › ΒΕΕν Εεε. Ι όὶ › ν ί (ὁ) Ορ.] καὶ ν 3ο καὶ
λόγος οὐκ ῆν › οει.
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24 Πε εὶεοτειὶε Νὶοειεμμε εγμοόὶ 37, 3-28, 2.

ἐν ἑτἐροις οὑτω λέγει· ››ὰλλ' οὑ θέμις ἐστὶν οὑδὲ ὰκἱνόὑνον διὰ τὴν ὰσθἐνειαν ὴμῶν τὸ
››όσον ἑφ' ὴμῖν ὰποοτερεῖσθαι τὸν θεόν τοὑ ἀεὶ σννόντος αὑτῷ λόγον μονογενοῦς, σο-
››ῳίας όντος ὴ προσἐχαιρεν· οὑτω γὰρ οὑδὲ ὰεὶ χαίρων νοὴθὴσεται«.

'ὶδοὑ ὴμεῖς μὲν ἐκ πατέρων εὶς πατέρας ῦιαβεβηκἐναι τὴν τοιαὑτην διὰνοιαν ὰπο-
όεικνὑομεν, ὑμεῖς δέ, ῶ νέοι 'ὶονόαῖοι καὶ του Καιὰφα μαθηταὶ, τἰνας ἀρα τῶν ρὴμόιτων
ὑμῶν ἔχετε όεῖξαι πατέρας; ὰλλ' οὑδἐνα τῶν φρονίμων καὶ σοφῶν ὰν εῖποιτε· πὰντες
γὰρ ὑμᾶς ὰποοτρἐῳονται, πλὴν μόνον τοῦ διαβόλοὑ. μόνος γὰρ ὑμῖν οὑτος τῆς τοιαὑτὴς
ὰποοτασἰας πατὴρ γέγονεν, ὁ καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὑμῖν ἑιτιστιεἱρας τὴν ὰσἐβειαν ταὑτὴν
καὶ νυν λοιδορεῖν τὴν οὶκονμενικὴν σὑνοδον πείσας ὑμᾶς, ότι μὴ τὰ ὶ ὑμἐτερα ἀλλὰ ταυτα
γεγρὰῳασιν, όπερ οὶ απ' ἀρχἴκ σὑ°ιότιται καὶ ὑπὴρέται του λόγον γενόμενοι παρα-
δεόώκασιν. ὴν γὰρ ὴ σὐνοδος ἐγγρὰφως ὡμολόγησε πίστιν, αὑτὴ τῆς καθολικῆς
ὲκκλησίας ἐστί. ταὑτην ἐκδικοὑντες οἱ μακὰριοι πατέρες οὑτως ἔγραψαν καὶ κατἐκριναν
τὴν ἀρειανὴν αῖρεσιν· όιὸ μαλιστα καὶ διαβὰλλειν τὴν σὑνοδον ἐπιχειρουσιν. οὑ γὰρ
αἱ λεξεις αὑτοὑς λνποὑσιν, ἀλλ' ότι ἐν αὑταῖς ὰπεδείχθὴσαν αὶρετικοὶ καὶ τῶν ὰλλων
αὶρἐσεων τολμὴρότεροι.

'Αμἑλει τῶν λεξειδίων αὑτῶν όειχθἐντων τότε φαὑλων καὶ ἀεὶ δὲ εὑελἐγκτων όντων
ὡς ὰσεβῶν ἑχρὴσαντο παρ' Ἑλλήνων λοιπὸν τὴν λέξιν τοὑ ὰγενὴτον, ὶ ῖνα προφὰσει
καὶ τοὑτοὑ τοῦ όνόματος ἐν τοῖς γενὴτοῖς πὰλιν καὶ τοῖς κτίσμασι σὑναριθμῶσι τὸν τοῦ
θεοῦ λόγον, δι' οὑ αὑτὰ τὰ γενητὰ γὲγονεν· οὑτως εὶσὶ πρὸς ὰσἐβειαν ὰναίσχὑντοι καὶ
πρὸς τὰς τοῦ κὑρίοὑ βλασφὴμίας φιλόνεικοι. εἰ μὲ: οὑν ὰγνοοὑντες τὸ όνομα οὑτως
ὰναισχὑντοῦσιν, έδει μαθεῖν αὑτοὑς παρὰ τῶν αὑτοῖς δεδωκότων αὑτό, ότι καὶ όν λἐ-
γοὑσιν ἐκ τοῦ ὰγαθοὑ νοὑν καὶ τὴν ἐκ του νοὑ ψνχὴν, καίτοι γινώσκοντες τὸ ἐξ ῶν εἰσιν
οὑκ ἐφοβὴθὴσαν όμως καὶ αὑτὰ εὶπεῖν ὰγἐνὴτα εὶδότες, ότι καὶ τοῦτο λέγοντες οὑκ ελατ-
τοὑσι τὸ πρῶτον ἐξ οὑ καὶ ταῦτα πἐφνκε, καὶ ὴ καὶ αὑτοὑς οὑτω λἐγειν ὴ μὴδ” όλως
λἑγειν περὶ ῶν οὑκ ῖσασιν. εὶ δὲ νομί3ονσι γινωσκειν, αναγκαῖον αὑτοὑς ἐρωτῆσὰι, ἐπεὶ

2 Ι. νεὶ. Ρτον. 8, 3ο 16 Ζμ ο. 28 μ. Ε. νεὶ. οτ. Ι. ο. Ατἰειμοε 39 Β.; εὶὶο Αμεἱὶηιὶπμμἕεμ εὶοτὶ: όμόεμ εὶεὶτ
ητοὶὶὶεμεεὶὶε ὶ.μ ὰε ὰοοτετὶε ννόιτ.ὶ.ὶοὶτ κνὶεὰετ, εὶ.Ιει·εὶ.ὶ.μεε ὶιτι εεμιεμ νοτὶεὶὶτετ, εο όεΒ ὰε ὰεοτετὶε εετεόο ὶμ
όὶεεεεμ Τεὶὶ εἰμ Οοτμρεμόὶμτμ ὰει· Α.ι·ὶε.μειτεόει:ι ὶ.εὶ:. ΒΑΠ όὶε Αὶ:εοὶ:ι.μ.ὶὶ:ὶ:ε εμε οτ. Ι. ο. Ατὶμμοε εμὶ:μοι:μιτιεμ
εὶμό, Εεε Α. Ξεὶὶὶοὶιιεμ, Ατὶπαμεεὶεμε. (ῖεκὶε μ. Ὁμὶετε. Ν. Ρ. 4, 4 Ξ. 48 ί.) ι:μ.ὶε Ιιεοὶπ. Βεννὶεεεμ, μμὰ μεοὶμ
ότὶὶὶοὶιεμ ]. Οι.ιι:μ.τμε:·με, εὶὶε ὶτομτόμεἰαμὶεομε Ρειτεὶ ὶμὶε εμιτι Τοαε αεε Κομετεμτὶμε Ξ. 186 Π. Βεετὲϋςὶ.
νεὶ. ἱετμει· όε εγμοόὶε ο. 4,6 Β., ννεὶοὶιε Αὶμεομμὶττε νομ όο ὰεετετὶε εϋμὲμεἰε εὶμεὶ. Βὶε ὶοὶεεμόεμ Αμε-
ίμὶππιμεεμ εὶμα εὶ.μ Αμὶααμε εμ: Ει·ὶς.ὶΔ.ι·μμε αει· μ.ἱ‹:Δμ.ἰεοΙ:ιεμ ΒεεοΙτ1με.εο, όὶο εὶἕεμτὶὶοὶτ ι:μ.ὶὶ: όοεμ ν5ὶ:οτὶ3ε-
ννεἰε εὶσεοεοὶμὶοεεεμ νσὲτε. νετε.μὶε.Βτ μτμττὶε Αὼεμμεἰμε ὰαεμ, ινεὶὶ εεὶμε Οεετιετ εὶοὶι ννοὶιὶ ειμί εἰμ νὶἴοτὶ:
εὶεε Αετειτμε (εἰεὶτε Κομτμι. εμ 5. 25, 9) Βετὶεἱεμ μμὰ ὶὶπε Εοεοεεμοοτιε ἰιτι Αμεοὶαὶμβ αμ ὰἰε νομ Ρὶειτο
(Ρὶιειεὼμε 245 Ο Β, μμεὶ Ιμι· ὰὶε Ρι·ὶ.μ:ὶρὶεμ.ΙεΙπο: Τὶιμεεμει 5: Α) :μει·εὶ: ἔεὶπεμεὶιτε Βείιμὶτἰομ όετ Βεεὶε
εμτκνὶοὶτεὶὶεμ. Βὶε Βομτεὶρμμἔ μμὰ ‹:ὶε.ε νετετμμὰμὶε νοτι ὰγἐνὴτος μμό ὰγἐννητος εεμὶ: μ.ὶοὶ:ιὶ: μμτ ὶμ
εὶειτ Ημμόεοὶιιτἰτεμ όμτοὶμεὶμεμὰετ, εομὰετμ όἱο Τὶπεοὶοεομ Βιπμοὶττεμ εὶὶε νὶἰόιτει· νετμιἰεοὶιὶ (νἔὶ. ]ομι·μειὶ
οἱ ὶ:ὶ:ιεοΙ. Ξτμεὶιεε 24, 486 ΕΕ). ΑΠΘ ὶιὶ.ι·οὶ:.ὶ.ἱοὶ1εμ Τὶιεοὶοἔεμ μμεὶ όὶο Α.ι·ὶ:-ιμετ Ιοὶιμομ όεε Ρταόὶὶιειὶ: ὰγἐννὴτος
ίὶὶι· εὶομ Εοἕοε ερ, μμτ εὶοὶ: εεἔεμ ὰἰε Ζινειεόττετὶεὶμτε αὶιεμετεμεεμ. Πὶε Ποτετεὶὶμμε ὰεε Αθαεμεεὶμε ὶεὶ: ὶπὶει·
εμττευεμα, ννεμμ ετ Βεεομεὶοτε ο. 29 5. 25, 3ο εεἕτ, ιπεμ Ιιαὶσο όμτοὶτ ὰἰε Βεημὶτὶομ όεε ἀγἐνὴτον ε.Ι5 τὸ μὴ
ἕχον του εὶναι τὸν αῖτιον ἀεμ Εοεοε νομ Οοτὶ: ὰὶετεμιὶετεμ κνοΙ1εμ η Ιμ ὰετ 5οΙ:.ι·ὶ.ίὶ: εὶοε Ρε. Αμτὶμτμμε
εὸ Τὶπεοόοτιιαι Δε εεμοτε. οοοὶεεἰε (Ξεμὰι ε τεετὶ 5 5.95 Π.), ὶὶὶπὶεεμε οὶμειτι εὶμεἰἔειττὶεομ ὶῦοὶεμμτεμὶ:
εμε όεμι εμ·ὶε.μ.ὶεοΙτεμ Ξὶ:ι·εὶὶ:, ννὶτεὶ τμὶτ $εοὶ:ὶ±οι:ι.μὶ.μὶε όὶο Τμοοὶοεἰο όοο Αετειτμε μμό Εμεεὶ: νομ Οόεατεα
νομ εὶεμ ετιεοὶτὶεοὶαομ Ρὶιὶὶοεορὶτιεμ (Ηειτμοε Τιτεεμεειεὶτμε μμό Ρὶμτοὶ εὶσεοὶοὶὶοτ μμὰ εοεεὶετ, όεβ Εμμεο
εμμι ἀγἐννητος (εοὶὶ εὶμτοὶ: ὰὶε νομ Ηετιτιοε ὶπνν. Ρὶεὶο μοοτμομιμτεμε Τὶιοοτὶε νοιμ πρῶτος μμεὶ όεὑτερος
θεός εεὶιιοιμμτεμ εεἰ (Β. 97, 64)

ΒΚΡΟ ΒΕΕΎ'

1 λέγει οὑτως ~ Κ | ὴμῶν ὰσθἐνειαν ~ Οειτ. | ὴμῶν ¬ὶ- διὰ Εν | τό › Οειε. 2 ὴμῖν] ὴμῶν Β
9 λοιδορεῖν > Ρ ιο γενόμενοι τοὑ λόγον ~ Ψ ι7 τῇ λἐξει Ρ Ι ὰγεννὴτον ΙΉΕΡΨ
18 γεννὴτοῖς Υ". γενητοῖς Ψ: ι9 αὑτὰ τὰ γενητὰ] ταὑτα Κ 23 ὰγἐνὴτα -ι- καὶ Ρ

Β

10

15

Ζ

25

0



5

10

15

20

25

θθ

Πε αεοτειίε Νὶομειιαε εγιιοαί 28, 2-29, 2, 2,6

μαλιστα καὶ οὑκ ἔστιν έκ τῶν θείων γραφῶν ὴ λέξις, ὰλλὰ πὰλιν αγρὰφως λαλοῦντες
ῳιλονεικοῦσιν. ἐγὼ μὲν γὰρ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν διὰνοιαν, καθ' ὴν ὴ σὑνοδος τό ἐκ
τῆς οὐσίας καὶ τό όμοοὑσιον σνμφὡνως τοῖς ἐκ τῶν γραφῶν περὶ τοῦ σωτὴρος εὶρημένοις
καὶ όσοι πρὸ αὑτῶν ἑξέθεντο πατέρες καὶ έγραψαν, ὶ διηγὴσἀμῖμ” καὶ αὐῖοὶ 8ἐι εἶπερ
ἀρα δύνανται, αποκρινέσθωσαν, πῶς εὑρον τὴν ὰγραφον ταὑτην λέξιν, ὴ ποία διανοία
τὸν θεόν ὰγένητον λέγουσι. διαφόρους γὰρ σημασίας 'έχειν τὸ όνομα ὰκὴκοα. λέ-
γεσθαι γὰρ φασιν ὰγένητον τὸ μὴπω μὲν γενόμενον, δυνὰμενον δὲ γενέσθαι, καὶ πὰλιν
το μὴτε ὑπὰρχον μήτε δυνὰμενον εἰς τὸ είναι γενέσθαι, καὶ τρίτον ἐστὶν αὑτοῦ σημαινό-
μενον τὸ ὑπὰρχον μέν, μὴτε δὲ γενητὸν μὴτε ὰρχὴν έσχηκὸς εὶς τό είναι, ὰλλ' ὰίδιον όν
καὶ ὰδιὰφθορον. ῖσως μὲν οὑν τὰς πρὡτας δὑο διανοίας παρελθεῖν έθελὴσουσι διὰ
τό ἐκεῖθεν ὰτοπον· κατὰ γὰρ τὴν πρώτην έσται τὰ τε ὴδη γινόμενα καὶ τὰ προσδοκώ-
μενα γενέσθαι αγένητα· τό γὰρ δεὑτερον πλέον έχει τοὑτου τό όαοπον. ἐπὶ δὲ τὴν
τρίτην λοιπόν βαδιοῦνται κατ' αὑτὴν όνομὰ3οντες τὸ ὰγένητον. ὰλλὰ καὶ τοῦτο λέ-
γοντες οὑδὲν ὴττόν εἰσιν ὰσεβεῖς. εἰ γὰρ τὸ μὴ ἔχον ὰρχὴν εὶς τὸ είναι μηδὲ γενητὸν
ἡ κτιστόν, ὰλλ' αίδιον όν, τοῦτο λέγουσιν ὰγένητον, τοὐναντίον δέ τοὑτων είναι τὸν
τοῦ θεοῦ λόγον, τίς ου συνορα τὴν πανουργίαν τῶν θεομὰχων; τίς οὑκ ὰν αὑτοὑς οὑτω
μαινομένους καταλιθὼσειεν; ἐπειδὴ γὰρ αὶσχὑνονται προφέρειν ϋι τὰ πρῶτα τῶν μὑθων
ἑαυτῶν λογὰρια, ἐφ' οίς κατεγνὼσθησαν, αλλως πὰλιν αὑτὰ σημαίνειν έπενόησαν οἱ
δείλαιοι ὶ διὰ τοῦ όνόματος τοῦ ως αὑτοὶ λέγουσιν ὰγενὴτου. εἰ γὰρ ὁ υὶὸς τῶν γενητῶν
ἐστι, δηλονότι έξ οὑκ όντων καὶ αὑτὸς γέγονε, καὶ εὶ ὰρχὴν έχει τοῦ είναι, οὐκ ὴν ὰρα
πρὶν γεννηθη, καὶ εὶ μὴ ἐστιν ὰίδιος, ὴν ποτε ότε ουκ ὴν.

'Έδει οὑν ταῦτα πὰλιν αὑτοὑς φρονοῦντας ἐν αὑτοῖς τοῖς ίδίοις αὑτῶν ρὴμασι
σημαίνειν ἑαυτῶν τὴν έτεροδοξίαν καὶ μὴ τη λέξει δῆθεν τοῦ ὰγενὴτου σκέπειν ἑαυτῶν
τὴν κακόνοιαν. ἀλλ' οὑ ποιοῦσι τοῦτο οί κακοὴθεις, πὰντα δὲ κατὰ τόν πατέρα έαυ-
τῶν τόν διὰβολον μετὰ πανουργίας πρὰττουσιν. ὡς γὰρ ἐκεῖνος μετὰ ὰλλοτρίων ένδυ-
μὰτων ὰπαταν ἑπιχειρεῖ, οὑτως οὑτοι τὸ ὰγένητον έπενόησαν όνομὰ3ειν, ίνα προσποιοὑ-
μενοι τὸν θεόν εὑφημεῖν κεκρυμμένην ἔχωσι τὴν κατὰ τοῦ κυρίου βλασφημίαν καὶ μετὰ
καλὑμματος αὑτὴν ὰλλοις σημαίνωσιν. ἀλλὰ καὶ τοὑτου τοῦ σοφίσματος αὑτῶν γνωσθέν-
τος, τί όρα πὰλιν αὑτοῖς έτερον περιλείπεται, λεγέιωσαν. εὑρομεν, φασὶν οὶ κακοῦργοι
καὶ προστιθέντες τοῖς προτέροις λέγουσιν, ὰγένητον είναι τοῦτο τὸ μὴ έχον τοῦ είναι τὸν
6¬ιο = οτ. Ι. ι:. Ατίεμοε 3ο (Μὶεμε 26, 73 Ο). Ναοὶτ οτ. Ι. ο. Ατὶειμοε νίεαετὶτοὶι: νομ Ογτὶὶὶ ν. ΑΙεκ.
Τμεεεμτμε ειεε. Ι (Μὶειτε ΡΟ 75, 24 Α). Πὶε ατεὶ Πείᾶμὶτὶομεμ εεὶιειτ υὶσετ ιιίοὶιί: ιπεὶτι· ίεεί:ετεΙ.ὶὶ›ε.ι·ε, εεννίΒ
αὶπει· ιτεμρὶατομὶεοὶιε Ωμοὶὶεμ ειμἱ Ατὶετοτοὶεε αε οοοὶο Ι ιι (Ρ. 28οὶ: ι Η. σα. αοεια. Βοιμεε.) 2μι·μοὶι;
ὶεαοοὶτ ίεὶιὶτ αίε ετετο ειτὶετοτεὶὶεοὶιο ΒεΕιμίὶ:ίοι:ι, αίε ὶιίει· αμτοὶτ είμε ατίετε ετεετπ ίετ. Πίοεε ατίττε ετὶεὶὲτὶ:
ειὶσει· ὰγένὴτος τιαοὶι Ρὶειτο νεὶ. αίε Ξτοὶὶεμ οὶτεμ 2μ 5. 24, 16. νεὶ. αὶε Ετὶεὶἐιτμμεεμ Βεί Τὶμεεμἀετίμε: ίμ
ὶίὶποε Α. ασ οειεὶο Ρατειρὶτταεὶε Α Η (ν Ρ. 64, 35 Π. έα. ειοαα. Βοτμεε.) μμα Βὶεμρὶὶοίμε: ί.μ Ι.ὶὶ;›. ασ οαεὶο
Ι ιι ‹νΠ Ρ. 313, 15 Π. μ. Ρ. 119, 25 Ε. εα. αοαα. Βοτμεε), αει· Ατὶμαμειείμε αεί. 2 ιτιίὶ: τὸ όλως ὰδὑνατον
γενέσθαι ετὶεὶἑιτ (Οοἔομ Ρ. δμὶεεεὶε, Πει· Αεεμτιεείεὶσεειτίῖ ὶ. α. ετὶαιμ. Τὶτεοὶοείε α. 4. ]Ι·ιαεε. 3. 56 Α. 4)
9ί. Αετειτμε μαοὶτ οτ. Ι. ο. Ατίαμοε 3ο (Μὶετιε 26, 76 Α): ὰγένητον είναι τὸ μὴ ποιηθέν, ἀλλ' ἀεὶ όν
25 νεὶ. Με. 7, 15 3ο νεὶ. Ατὶμαμωὶμε αο εγμοαὶε 46 (Μάρτιο 26, 776 Α) μμα δγμοεὶε ὶ.μ Αμτίοοὶτὶεμ
344, ὶ.μ αο εγτιοαὶε 26 Ιν (Μὶετιο 26, 729 Β/Ο)

ΒΚΡΟ ΒΕΓΥ”

6 ὰγέννητον ΡΚΕ. αγένητον ΕΕ ί 2. Κα. περὶ ὰγενὴτον Ε ί ὰκὴκοα τό όνομα ~ Ρ 7 ὰγἐνη-
τον Ἑὶ°Ε° ὰγέννητον Β.Ε^ ί μὲν › Εν ί μέν -ί- αγένητον Β, εὶσει· εκρ. 8 ε. Κα.: τὸ ὰγένητον
έν τῷ περὶ οὑρανοῦ α Ρ ερ. Ηα. 9 γεννητὸν Κθ γενητὸν Κθ Ι μὴτελ -ὶ- δε Ε τι γινόμενα
Ψ. -ῖειεεετ νἕὶ. Ξίτμρὶίοίμε Ρ. 314, 2ο γενόμενα Ηεε. ι2 ὰγέννητα ΙΉΡ ὰγένητα ΒΕ ί γὰρ] δέ Κ
Ι3 ὰγέννητον Β ι 5 τοὑτων ν Μομτῖ. τοῦτον ΒΚΡΟΚΕΡ ι7 καταλιθὰσειεν ν | ἔτι] οὑτω Ο
22 αὑτῶν] ἑαυτῶν ΚΕΡΎ” 23 ὰγενὴτου ΙὶἙ° ὰγεννὴτου Ἑὶ_Ε® 26 ὰγἐνητον Β°Ε° ὰγέννὴτον
Β*Ε* ί όνομὰ3ειν έττενόησαν ~ ΚΕΨ | ὸνομὰ3ειν › Ρ 28 αὑτῶν] αὑτοῖς Β 29 φησὶν ΒΡΟΒΕ
3ο καὶ _ λέγουσιν › Ψ | αγένητον 1ι°Ε° αγέννητον ΙΉΕ-
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αῖτιον, ἀλλὰ καὶ τοῖς γενητοῖς αὑτὸν αῖτιον εἰς τὸ γενέσθαι τυγχὰνοντα. ὰχὰριστοι
καὶ τῷ όντι τῶν γραφῶν ὰνὴκοοι, μὴ διὰ τιμὴν τὴν εἰς τὸν θεόν, ὰλλὰ διὰ τὴν είς τὸν
υὶὸν ὰτιμίαν πὰντα καὶ ποιοῦντες καὶ λαλοῦντες οὑκ εὶδότες, ότι ό τὸν υὶὸν ὰτιμα3ων
ὰτιμὰ3ει τόν πατέρα. πρῶτον μέν γὰρ κὰν οὑτω τόν θεόν όνομὰ3ωσιν, οὑ δείκνυται
τῶν γενητῶν ό λόγος. τὴς γὰρ οὑσίας τοῦ πατρός ως γέννημα πὰλιν οὑτως ί παρ' αὑτῷ
έστιν αιδίως. οὑ γὰρ τό όνομα τοῦτο παραιρεῖ τὴν τοῦ λόγου φὑσιν, οὑδὲ πὰλιν τὸ
ὰγένητον πρὸς τὸν υἱόν ἔχει τὸ σ-ημαινόμενον, ἀλλὰ πρός τὰ διὰ τοῦ υἱοῦ γενόμενα. καὶ
ὥσπερ ὁ τόν αρχιτέκτονα προσφωνῶν καὶ λέγων δημιουργὸν οὶκίας ὴ πόλεως οὐ συναριθ-
μεῖ τῷ ὁνόματι τοὑτῳ τὸν έξ αὑτοῦ γεννηθέντα υὶόν, ἀλλὰ διὰ μέν τὴν εἰς τὰ έργα τέχνην
καὶ τὴν έπιοτὴμην σημαίνων μὴ είναι αὑτὸν τοιοῦτον, οὶὰ έστι. τὰ παρ' αὑτοῦ γε-
νόμενα, δημιουργὸν αὑτὸν καλεῖ, τὴν δὲ φὑσιν τοῦ ποιὴσαντος εἰδὼς οίδεν αλλον είναι
παρὰ ταῦτα τὸν έξ αὑτοῦ γεννηθέντα καὶ διὰ μὲν τόν υὶὸν πατέρα αὑτὸν καλεῖ, διὰ δέ
τὰ ἔργα κτίστην καὶ ποιητὴν. τὸν αὑτὸν τρόπον ό λέγων οὑτως τὸν θεόν ὰγένητον έκ
τῶν ἔργων αὑτὸν ὁνομα3ει σημαίνων μὴ μόνον μὴ είναι αὑτὸν γενητόν, ὰλλ' ότι καὶ τῶν
γενητῶν ποιητὴς έστιν, οίδε μέντοι τὸν λόγον ὰλλον όντα τῶν γενητῶν καὶ μόνον ῖδιον
τοῦ πατρός γέννημα, δι' οὑ καὶ τὰ πὰντα γέγονε καὶ συνέστηκε.

Καὶ γὰρ καὶ παντοκρατορα τὸν θεόν οί προφὴται λέγοντες οὑ διὰ τὸ είναι τὸν λόγον
ένα τῶν πὰντων οὑτως αὑτὸν έπεκαλοῦντο _ ὴδεισαν γὰρ ὶ τόν υὶὸν αλλον όντα τῶν
γενητῶν καὶ παντων καὶ αὑτὸν κρατοῦντα κατὰ τὴν τοῦ πατρός ὁμοιότητα _ ὰλλ' ότι
πὰντων, ῶν διὰ τοῦ υὶοῦ πεποίηκεν, αὑτὸς κρατεῖ, τοὑτων τε τὴν έξουσίαν τῷ υὶῷ δέ-
δωκε καὶ δεδωκὼς πὰλιν αὑτὸς τῶν παντων διὰ τοῦ λόγου κυριεὑει. πὰλιν τε κὑριον
τῶν δυνὰμεων λέγοντες τὸν θεόν οὑ διὰ τό είναι καὶ τὸν λόγον ένα τοὑτων τῶν δυνὰμεων
τοῦτ' ἔλεγον, ἀλλ' ότι τοῦ μὲν υὶοῦ πατὴρ ἔστι, τῶν δὲ διὰ τοῦ υἱοῦ γενομένων δυνὰμεων
κὑριός έστι. καὶ γὰρ καὶ αὑτὸς πὰλιν ὁ λόγος έν τῷ πατρὶ ῶν πὰντων τοὑτων ἐστὶ
κὑριος καὶ παντων κρατεῖ· πὰντα γὰρ, όσα ἔχει ό πατὴρ, τοῦ υὶοῦ έστιν. ὥσπερ οὑν
τοῦτο τοιοῦτον ἔχει τὸν νοῦν, οὑτως ὁ βουλόμενος λέγειν τὸν θεόν ὰγένητον, λεγέτω μέν,
εὶ ὰπαξ οὑτως αὑτῷ δοκεῖ, μὴ μέντοι διὰ τὸ είναι τόν λόγον τῶν γενητῶν, ὰλλ' ότι, καθὰ
προεῖπον, ὁ θεός οὑ μόνον οὑκ ἔστι γενητός, ὰλλὰ καὶ τῶν γενητῶν ποιητὴς έστι διὰ
τοῦ ὶδίου λόγου. καὶ γὰρ καὶ οὑτως λεγομένου τοῦ πατρός πὰλιν εὶκὼν ό λόγος έστὶ
καὶ όμοοὑσιος τοῦ πατρός· εὶκὼν δέ ῶν αὑτοῦ αλλος αν εῖη τῶν γενητῶν καὶ τῶν πὰντων.
οῦ γὰρ έστιν εἰκών, τοὑτου καὶ τὴν ὶδιότητα καὶ τὴν όμοίωσιν ἔχει, ὥστε τόν λέγοντα
ὰγένητον καὶ παντοκρατορα τὸν πατέρα νοεῖν έν τῷ ὰγενὴτῳ καὶ παντοκρὰτορι καὶ

9.

7 ΨΒΙ. οτ. Ι. ι:.Α1·ὶεμοε 33 (Μίἕμε 26, Βο Β/Ο) 13 νεὶ. οτ. Ι. ε. Α1-ὶεμοε 33 (Μὶεμε 26, 81 Α) 17 παντο-
κρότωρ ὶ1ο1μ111ὶ; Ιεεέ εμεεοὶεὶὶείὶὶὶεὶτ ὶιεὶ αεμ Ρτορὶτείεμ, νοι· εὶὶειτι δεί Ζερὶτεμὶε νοτ 21 Ι. κυριος τῶν
δυνάμεων = Ζεὶ:›ε.οτὶ:ι, 2. Β. Ρε. 45, 8 26 Η. νεὶ. ο1·.Ι.ο. Α1-ὶεμοε 33 (Μίἕμε 26, 8ο Ο) 3ο νἕὶ.
οτ. Ι. ο. Ατὶεμοε 31 (Μίετιε 26, 76 Ο) 31 Ε. Βὶε Βὶὶαερεὶιμὶετίομ είδε ὶτίετ α.ίε Ο1-μμαὶεεε ίμι· αὶε
Τὶιεεε νομ αει· Ψεεεμεείιτιὶιείὶ: νομ νετει· μμα Ξοὶι.μ (νεὶ. ο. 2ο. 23. 24), ιινεε Αὶεεὶεὶμε μμα αὶε Οεεμει· αεε
Ατὶτεμεεὶμε μίοὶτὶ: ὶ:ί.ὶ.ὶίΒ-τεμ νεὶ. Αὶιεὶεὶμε Βεἰ Ερίρὶτ. ὶιεετ. 72, 9. 1ο. ὶ.Ϊὶσει·ὶ:ιεμΡέ μμέετεεὶτείαεὶε εὶοὶι Αέὶτε-
τιεεὶμε αεαμτοὶτ νομ εείμεμ Οεεμετμ, αείὶ ει· αίε Τε1τ11ὶι1ί ὁμοίωσις, ὶδιότης μμα ένὀτης ε.ὶε Αμεαιτῖὶοὶιε αει·
ταυτότης (= Ιαεμτίέεέ) ίεθί: (νεὶ. Βεεομαετε ο. 2ο, 3; Ξ. 17, 9); αετίμ ννείοὶ:ιτ ει· ερ εονσοὶιὶ νοτι Οτὶἔεμεε
(αε ρι-ὶμε. Ι 2, 6; 5. 34, 23 ί.) ννίε νομ Εμεεὶ: ν. (ῖεεετεε (νεὶ. ετννε Βετο. εν. Ιν 3, 12; 8. 154, 6υ.; Βτόθέ-
ιτιϋεὶὶοὶτε Είμμείε). Οι-ίεεμεε ὶσεετμτειιτιτ αίε Εἰμμείὶ: αμτεὶτ αὶε Εμεὶτεὶὶ: αεε Ψίτὶιεμε, εὶτμὶὶοὶμ Εμεεὶ:

ΒΚΡΟ ΚΕΡΥ

6 παραιρεῖ ΒΚΡΟ1ι°Ε°Ρ παραιρεῖται ν παραινεῖ ΕΝΕ* 13 αγἐννητον ΙΌΡ* αγένητον 1ι®Ρ°
14 ότι › Εν 15 ποιητὴς έστιν] ποιητὴν 'ν' 17 τό είναι > Εν 2ο πεττοίηκε διὰ τοῦ
υὶοῦ _ Ρ 22 οὑ διὰ _ 23 τοῦτ' ἔλεγον αορρεὶί: Ε, ὶεαοεὶτ δεὶτμ ετεεεμ Μεὶ ετετι: τοῦτ' ἔλεγον:
λέγοντες τὸν θεόν (Ζ. 22) 25 πὰντα _ έστιν > Ρ 26 τοῦτο] τό ΒΕΡΎ ί τοιοῦτον -ί- τοῦ-
τον Ρ ] τὸνι _ οὶκεῖον ν ὶ ὰγέννητον Β^Ε®Ρ ὰγένητον Κ°Ε° 27/28 καθὰ προεὶπον] καθὰπερ
εὶπον Ρ 32 ὰγέννητον Κ*Ε* αγένητον ἰὶι®Ε® ὶ καὶ. -ί- τῷ ΚΕΡΨ
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Πε αεετειίε Νίεεετιεε εγιτοαἰ 3ο, 4-31, 4. 27

τὸν τοὑτου λόγον καὶ τὴν σοφίαν, ήτις έστὶν ό υὶός. ὰλλ' οἱ θαυμαστοὶ καὶ εὶς ὰσέβειαν
εόχερεῖς οὑ τῆς εὶς τόν θεόν τιμὴς φροντί3οντες ἐφεῦρον τὸ όνομα τοῦ ἀγενήτου, τῆς δὲ
κατὰ τοῦ σωτὴρος χὰριν κακονοίας· εὶ γὰρ ἔμελεν αὑτοῖς τιμῆς καὶ εὑφημίας, ἔδει μαλλον,
καὶ τοῦτο βέλτιον ήν, πατέρα τόν θεόν εἰδέναι τε καὶ λέγειν αὑτοὑς, ὴ έκείνως ὀνομὰ3ειν ί

5 αὑτοὑς. λέγοντες μὲν γὰρ έκεῖνοι τόν θεὸν ὰγένητον έκ τῶν γενομένων αὑτόν, καθὰ προ-
εῖπον, ποιητὴν μόνον λέγουσιν, ίνα καὶ τὸν λόγον ποίημα σὴμὰνωσι κατὰ τὴν ὶδίαν
ὴδσνήν· ὁ δὲ τὸν θεόν πατέρα λέγων εὑθὑς ἐν αὑτῷ καὶ τόν υὶὸν σημαίνει καὶ οὑκ αγνο-
ήσει, ότι υἱοῦ όντος διὰ τοῦ υὶοῦ τὰ γενόμενα ἐκτίσθη πὰντα.

Οὑκοῦν καὶ μαλλον ὰληθέστερον αν εῖη τὸν θεόν έκ τοῦ υὶοῦ σημαίνειν καὶ
ιο πατέρα λέγειν ὴ έκ μόνων τῶν ἔργων όνομὰ3ειν καὶ λέγειν αὑτὸν ὰγένητον. τοῦτο

μὲν γὰρ τὰ έκ τοῦ βουλήματος τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ λόγου γενόμενα ἔργα σημαίνει, τὸ
δὲ τοῦ πατρός όνομα τό ῖδιον έκ τὴς οὑσίας αὑτοῦ γέννημα γνωρί3ει. όσῷ
δέ ό λόγος τῶν γενητῶν διαφέρει, τοσοῦτον καὶ πλέον τό λέγειν τὸν θεόν πατέρα
τοῦ λέγειν ὰγένητον διαφέροι αν. καὶ γὰρ τοῦτο μὲν αγραφον καὶ ὑποτιτον ποικί-

ιε λην ἔχον ἔστὶ τὴν σημασίαν, έκεῖνο δέ ὰπλοῦν καὶ ἔγγραφον καὶ ὰληθέστερον καὶ μό-
νον σημαῖνον τὸν υἱόν. καὶ τὸ μὲν ὰγένητον παρ' Ἑλλήνων ί εὑρηται τῶν μὴ γινω-
σκόντων τὸν υὶόν, τὸ δέ πατὴρ παρὰ τοῦ κυρίου ὴμῶν έγνωσθη καὶ κεχὰρισται. καὶ
γὰρ εὶδὼς αὑτός, τίνος υἱός έστιν, ἔλεγεν· »έγὼ έν τῷ πατρὶ καὶ ό πατὴρ έν ἔμοί«, καί·
››ὁ έωρακὼς έμέ, έὡρακε τόν πατέρα«, καί· »ἔγὼ καὶ ό πατὴρ ἔν έσμεν‹‹. καὶ οὑδαμοῦ

2ο φαίνεται τόν πατέρα καλῶν ὰγένητον αὑτός, ὰλλὰ καὶ ὴμας εὑχεσθαι διδὰσκων οὑκ εἶπεν·
όταν δὲ προσεὑχησθε, λέγετε· 'θεός ὰγένητε', ἀλλὰ μαλλον· ››όταν προσεὑχησθε, λέγετε·
πὰτερ ὴμῶν ό έν τοῖς οὑρανοῖς‹‹. καὶ τὸ κεφὰλαιον δὲ τὴς πίστεως ὴμῶν είς τοῦτο
συντείνειν ὴθέλησεν · έκέλευσε γὰρ ὴμας βατιτί3εσθαι οὑκ είς όνομα ὰγενήτου καὶ γενητοῦ
οὑδέ εὶς όνομα ὰκτίοτου καὶ κτίσματος, ἀλλ' είς όνομα πατρός καὶ υὶοῦ καὶ αγίου πνεὑ-

εε ματος. οὑτως γὰρ τελειοὑμενοι υὶοποιοὑμεθα καὶ ὴμεῖς αληθῶς, καὶ τό τοῦ πατρός
δὲ όνομα λέγοντες έιτιγινωσκομεν έκ τοῦ όνόματος τοὑτου καὶ τὸν έν τῷ πατρὶ λόγον.
εἰ δὲ καὶ πατέρα θέλει λέγειν ὴμῶν τόν ῖδιον έαυτοῦ πατέρα, οὑ χρὴ διὰ τοῦτο συνεκτεί-
νειν έαυτοὑς τῷ υὶῷ κατὰ τὴν φὑσιν. καὶ τοῦτο γὰρ δι' αὑτὸν λέγεται παρ' ὴμῶν. ἐπειδὴ
γὰρ τό ὴμέτερον ό λόγος έφόρεσε σῶμα καὶ γέγονεν έν ὴμῖν, ὰκολοὑθως διὰ τὸν έν ὴμῖν

σο λόγον καὶ ὴμῶν ό θεὸς λέγεται πατήρ. τὸ γὰρ έν ὴμῖν πνεῦμα τοῦ λόγου δι' ὴμῶν
τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ὡς ὴμῶν όνομὰ3ει· οὑτος τοῦ αποστόλου νοῦς ἐστι λέγοντος·
››έξαπέστειλεν ό θεὸς τό πνεῦμα τοῦ υὶοῦ αὑτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὴμῶν κρα3ον· αββα
ό πατήρ«.

7 = οτ. Ι. ο. Ατὶεμοε 33 (Μ.ίΒτ:ιε 26, 81 Α); νεὶ. Οτίεεμεε αε Ραμο. Ι 2, 1ο (41, 11) μμα ὶσεεομαετε Πίομγείμε
Αὶεπ. (Ατμεμεείμε αε εεμτ. Βίομ. 17; Μἰετιε 25, 5ο4 Ο; Ρεὶτοε 192,1 3.): πατέρα είπον καὶ πρὶν έπα-
γὰγω τὸν υὶὸν έσήμανα καὶ τοῦτον έν τῷ πατρί. υὶὸν έιτήγαγον· εὶ καὶ μὴ προειρήκειν τόν πατέρα,
πὰντως ὰν έν τῷ υὶῷ προείληπτο 9_26 λόγον = οτ. Ι. ο. Ατὶεμοε 34 (Μὶεμε 26, 81 Α_84 Α),
μμτ μμὶσεαεμέεμα ὶτὶετ μμα αε εεὶτίὶτιί: 18 ]οὶ:ι. 14, 1ο. 9 19 ]οὶε. 1ο, 3ο 21 Με. 6, 9
24 νεὶ. Μέ. 28, 19 29 νἕὶ. αίε εὶείοὶεε Ατεμμτεμέετίομ ὶμ οτ. Π. ο. Ατὶεμοε 59 (Μὶεμε 26, 273 Β)
32 021. 4, 6

ΒΚΡΟ Ε.ΕΡν

2 δέ > Ε 3 ἔμελλεν Εν 4 αὑτοὑς] αὑτοῦ Ρ 9 μαλλον Β®ν μαλλον -ί- ὴ ΒΚΡΟΙΡΕΡ οτ.
Ι. ε. Αέὶεμοε 34 13 τοσοῦτον] τοσοὑτῷ Εν οτ. Ι. ο. Α1·ὶε.ι:ιοε 34 14 ὰγέννητον ΙΡΕ* ὰγένητον
ΚΕΒΕ | ὑποτιτον -ι- καὶ ν 15 έστὶ τὴν σημασίαν ΚΡΟΚΕΡν οτ. Ι. ο. Α1-ὶε.μοε 34 τὴν σττμασίαν
έστίν _ Β Μομτἱ. Ι έκεῖνο] έκεῖ Β 16 ὰγέννητον Ε* ὰγένητον Ε® 18 έστὶν υὶός _ ΚΕΡν οτ.
Ι. ε. Αιἰεμοε 34 2ο αγέννητον ΚΕΕ- ὰγένητον ΚΡΕ° 21 θεὸς ΕΡ θε (= θεὸς) ΒΚΟν θεέ ΡΒ.Ε®(?)Ρ
οτ. Ι. ε. Ατὶεμοε 34 εὶμίεε Ηεε. | αγέννητε Ε* ὰγένητε ΕΕ | μαλλον › Ρ 23 ὰγεννήτου Ε*
ἀγενήτου ΕΡ 24 κτίσματος] κτιστοῦ Ρ 27 καὶ -ί- ὴμας Κ*ΕΡν, εμετεαὶετὶ: Κ° | ἑαυτοῦ]
αὑτοῦ Εν 29 ό λόγος τό ὴμέτερον _ Κ | ἐνὶ › Ε 31 οὑτος -ί- δέ ΚΕΡν
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28 Πε αεοιεμε Νὶεεεμεε εγιιοαὶ 32,1_33,ι.

'Αλλ' ίσως καὶ διὰ τὸ όνομα τό ὰγένητον ἔλεγχθέντες πονηροὶ τὸν τρόπον όντες
έθελήσουσι καὶ αὑτοὶ λέγειν· ἔδει καὶ περὶ τοῦ κυρίου καὶ σωτὴρος ὴμῶν 'ὶησοῦ Χριστοῦ
ἐκ τῶν γραφῶν τὰ ὶ περὶ αὑτοῦ γεγραμμένα λέγεσθαι καὶ μὴ αγραφους έττεισὰγεσθαι
λέξεις. ναὶ ἔδει, φαίην αν καὶ ἔγωγε, ακριβέστερα γὰρ ἐκ τῶν γραφῶν μαλλον ὴ έξ ἐτέρων
ἐστὶ τὰ τῆς αληθείας γνωρίσματα· αλλ' ὴ κακοήθεια καὶ μετὰ πανουργίας παλίμβολος
ασέβεια τῶν περὶ Εὑσέβιον ὴναγκασε, καθὰ προεῖπον, τοὑς ἐπιο-κόπους λευκότερον
ἐκθέσθαι τὰ τὴν ασέβειαν αὑτῶν ανατρέιτοντα ρήματα. καὶ τὰ μέν παρὰ τῆς συνόδου
γραφέντα διὰνοιαν όρθὴν ἔχοντα δέδεικται, τῶν δ' 'Αρειανῶν καὶ τὰ λογαρια σαθρὰ καὶ
ό τρόπος πονηρός ἐφανη. καὶ γὰρ καὶ τό αγένητον όνομα, ὶδίαν ἔχον διανοιαν καὶ δυνὰ-
μενον εὑσεβῶς προφέρεσθαι, αὑτοὶ πὰλιν κατὰ τὴν ὶδίαν ένθὑμησιν ὡς ὴθέλησαν ὸνομα3ου-
σιν έπ” ατιμία τοῦ σωτὴρος, ίνα μόνον ὡς γίγαντες θεομαχεῖν φιλονεικῶσιν. ὰλλ” οῦτε
ἐκεῖνα τὰ λογὰρια προφέροντες ἔμειναν ὰκαταγνωστοι Ι οῦτε τὸ ὰγένητον καλῶς καὶ
εὑσεβῶς δυνὰμενον ὁνομα3εσθαι, όμως κακῶς αὑτοὶ φρονοῦντες λαθεῖν οὑκ ὴδυνήθησαν·
κατησχὑνθὴσαν γὰρ ἔν πᾶσι καὶ ὴ αίρεσις αὑτῶν ἐστηλιτεὑθη πανταχοῦ.

Ταῦτα μέν, ως ὴδυνήθην, απομνημονεὑσας τὰ ἐν τη συνόδῷ τότε πραχθέντα δεδή-
λωκα, ί οίδα δέ ότι τῶν χριστομαχων οί φιλέριδες οὑδἐ τοὑτων ακοὑσαντες μεταβὰλ-
λεσθαι θελήσουσιν, αλλὰ περιδραμοῦνται πὰλιν έτέρας 3ητοῦντες προφὰσεις καὶ μετὰ
ταὑτας παλιν έτέρας ἐττινοήσουσι. κατὰ γὰρ τὸ προφητικὸν »εὶ ὰλλὰξεται Αὶθίοιμ τό
δέρμα αὑτοῦ καὶ παρδαλις τὰ ποικίλματα αὑτῆς‹‹ καὶ αὑτοὶ θελήσουσιν εὑσεβῶς φρονεῖν
μεμαθηκότες ασεβεῖν. σὑ μέντοι, αγαπητέ, δεξὰμενος ἔντυχε κατὰ σαυτόν, καὶ εὶ δοκι-
μασειας καλῶς ἔχειν, ὰνὰγνωθι καὶ τοῖς τότε παροῦσιν ὰδελφοῖς, ίνα καὶ αὑτοὶ ταῦτα
μαθόντες αττοδέξωνται μέν τῆς συνόδου τὸν 3ηλον τὴς αληθείας καὶ τὴν τὴς διανοίας ακρί-
βειαν, καταγνῶσι δὲ τὴς τόλμης τῶν χριστομὰχων 'Αρειανῶν καὶ τῶν ματαίων προφὰ-
σεων αὑτῶν, ας τῆς ασεβοῦς ἐαυτῶν χὰριν αἱρέσεως αναιτλαιτειν ἐν αὑτοῖς μεμελετὴ-
κασιν· ότι τῷ θεῷ καὶ πατρὶ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκὑνησις σὑν τῷ συνανὰρχῷ αὑτοῦ
υὶῷ καὶ λόγῳ αμα τῷ παναγίῳ καὶ 3ωοποιῷ πνεὑματι νῦν καὶ εἰς τοὑς ὰτελευτήτους

Ι.. ..α ωνας των αὶωνων. αμήν.

Εὑσεβίου Καισαρέως τοῦ ὰρειανόφρονος ἐπιστολὴ πρὸς τοὑς τῆς
παροικίας αὑτοῦ.

88,1 Τὰ περὶ της έκκλησιαστικὴς πίστεως πραγματευθέντα κατὰ τὴν μεγαλην σὑνοδον
τὴν ἐν Νικαία συγκροτὴθεῖσαν εὶκὸς μὲν ὑμας, αγαπητοί, καὶ αλλοθεν μεμαθὴκέναι, τὴς
6 Οὶσεμ ο. 19, 2. 5 5. 16, 6. 23 1ο νεὶ. αεμ εὶείοὶτεμ Οεαεμ.ὶεει:ι οτ. Ι. ο. Α1-ὶεμοε 33 (Μὶεττε 26, 8ο Β)
18 ]ετ. 13, 23 28 Αεὶτεμεείμε ὶτεὶ: ὶοετείὶτε οὶσειτ ε. 3 Ξ. 3, 22 εμεεὶτμμαίἕε, εὶεΒ αει· Βτὶεί Εμεεδε ὶείετ
ἰοὶεεμ εοΙ1. Βὶεεετ ντὶε αὶε ϋδτίεεμ Βιτείε, αίε εμεεεὶ11.ίεΒὶ.ὶοΙ1 πιίτ Νὶεεε ὶμ νετὶσίτιαμμε εὶ:εὶ:ιει1 (εμοὶτ
ε. 39. 4ο ὶεθέ Ατμεμεείμε είε ὶξτὶτμμαεμ ἱίὶτ Νίεεε εεὶτεμ), εοὶὶετι αίε Ηετεείε αετ Ατὶεμετ ὶσεννεὶεεμ. Πεβ
αεε Αὶιεεμἱεεείὶτεὶ νιτί.τὶε.ὶ.ίοὶ:ι 2μ αετ Ξοὶιτίέὶ: αε αεοτεὶτὶε εεὶτόττ, ὶτεὶι εεεεμ Εοεεοὶιοὶτε (1ἰὶ:ιεί.ι:ι. Μμε. Ν. Ρ. 59
(19ο4) 451 8.) Ε. δοὶεινειτε (Νεοὶιτ. α. Οδέί. Οεε. α. ννὶεε. 19ο4, 391 Η.) Βεινίεεεμ. Εε εεί μοοὶ:ι αετεμί ὶτίμ-

ΒΚΡΟ ΚΕΡ”ννΙ 4 μαλλον _ 27 νομ ίϋμεετειττ Ξεὶττεὶδει· ίμ Οσα. ν μτὶεαετὶτοὶτ = νι; νἕὶ. ὶἴὶσετ-
Ιίεἱε1·μμεεεεεεὶ1.ὶοὶμτε 5. 89 ΑΒ 28: ΒΚΟΚ

1 ίσως τ μὲν Ρ | ὰγέννητον Ε*ν* ὰγένητον Ε°”ν° 2 καὶ σωτῆρος ὴμῶν › Εν 7 αὑτῶν > Ρ
9 ὰγέννητον Ε* ὰγένητον Ε® 12 αγέννὴτον νι 13 φρονοῦντες αὑτοὶ _ Ρ 16 οὑδἐ _
17 ὰλλὰ › Ρ 16/17 μεταβαλέσθαι ΒΚΡΒ.Ενι 17 περιδραμοῦνται -ί- τοῦτοι ειιρ. Β
2ο,ί21 δοκιμασεις νι 22 αποδέξονται ΒΕ 23 τόλμης Κ (ενοὶιὶ Κο11]εὶ1τμ1 αεε δεὶπεὶδετε, τὴ§
ὶεὶ: ὶεὶ:2ί:εε ννοιτ αετ Ζείὶε, τόλμης αε2μεεεέεὶ.ὶὶ:, αοοὶτ ὶεὶ: αίεεεε οαετ εὶμ εὶ1μ.ὶίοὶ:ιεε ννοιτὶ; ετίοταετὶὶοὶτ,
νεὶ. Ζ. 23 Οσα. Β) ›ΒΡΟΒΕΡνΙ ὶ ι1ε‹:ὶ·ι 'Αρειανῶν Ι.ιΞιεὶ¬1ε νομ εε. 1ο Βμοὶτετεδεμ Β 24 χαριν
αὶρέσεως ἑαυτῶν _ Β | ἐαυτῶν] αὑτῶν Ρ › Κ ί ἐαυτοῖς Ρ 25 συναναρχῳ] συναρχῷ Ε
ανὰρχῷ Ρ σ·υν νοιπ δοὶιτείδετ ιὶδετ αναρχῷ Κ 26 νῦν -ί- καὶ αεὶ Ρ ί τοὑς › Ρ | ατελευ-
τήτους › ΡΡ 27 τῶν αὶὼνων > Ρ 28 ε. Κα. Ε Β ἦ Κ ιἶη Κ ί τοῦ ὰρειανόφρονος › Β
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Πε αεετειίε Νίεεειτεε εγμοαί 33, ι-7. 29

φήμης προτρέχειν εὶωθυίας τόν περὶ τῶν πραιτομένων ακριβῆ λόγον. αλλ' ίνα μὴ ἐκ
-Γοιαψ-της ακοης τὰ τῆς αληθείας έτεροίως ὑμῖν απαγγέλληται, ὰναγκαίως διεπεμψαμεθα
υμῖν πρῶτον μὲν τὴν υφ' ὴμῶν προταθεῖσαν περὶ της πίστεως γραφήν, ἔπειτα τὴν δευτέ-
ραν, ὴν ταῖς ὴμετέραις φωναῖς προσθήκας έττιβαλόντες ἐκδεδωκασιν. τό μὲν ουν παρ'
ἡμῶν γραμμα έιτὶ παρουσία τοῦ θεοφιλεστατου ὴμῶν βασιλέως αναγνωσθἐν ευ τε ἔχειν
καὶ δοκίμως αποφανθὲν τοῦτον αει τόν τρόπον·

››Καθὼς παρελὰβομεν παρὰ τῶν πρό ὴμῶν ἐττισκόπων καὶ έν τη πρωτη κατηχήσει
καὶ ότε τό λουτρόν ἐλαμβανομεν καὶ καθὼς αττό τῶν θείων γραφῶν μεμαθήκαμεν καὶ ως
ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ ἐν αυτη τη ἐπισκοπη ἐπιοτευομέν τε καὶ ἐδιδὰσκομεν, οὑτως καὶ
νῦν πιστεὑοντες τὴν ὴμετέραν πίστιν ὑμῖν προσαναφέρομεν· ἔστι δέ αὑτη·

ι›ί”ίιστευομεν είς ένα θεόν, πατέρα, παντοκρατορα, τόν τῶν απαντων όρατῶν τε καὶ
αορατων ποιητὴν, καὶ είς ένα κυριον 'ίησοῦν Χριστόν τόν τοῦ θεοῦ λόγον, θεόν ἐκ θεοῦ,
φῶς ἐκ φωτός, 3ωὴν έκ 3ωῆς, υὶὸν μονογενῆ, πρωτότοκον πασης κτίσεως, πρό παντων
τῶν αίωνων ἐκ τοῦ πατρός γεγεννημένον, δι, ου καὶ ἐγένετο τὰ παντα· τόν διὰ τὴν ὴμε-
τέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα καὶ ί ἐν ανθρωποις πολιτευσαμενον καὶ παθόντα καὶ ανα-
σταντα τῇ τρίτη ὴμέρα καὶ ὰνελθόντα πρός τόν πατέρα καὶ ὴξοντα πόλιν ἐν δόξη κρῖναι
3ῶντας καὶ νεκρους. πιστευομεν δὲ καὶ είς ἐν πνεῦμα αγιον. τουτων ἔκαστον είναι
καὶ ὑπαρχειν πιστεὑοντες πατέρα αληθῶς πατέρα καὶ υίόν αληθῶς υίόν καὶ πνεῦμα
αγιον αληθῶς αγιον πνεῦμα, καθως καὶ ό κυριος ὴμῶν αποοτέλλων είς τό κήρυγμα τους
έαυτοῦ μαθητὰς είπεν· ίπορευθέντες μαθητευσατε πὰντα τὰ ἔθνη βαπτί3οντες αυτους είς
τό όνομα τοῦ πατρός καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ αγίου πνευματος". περὶ ῶν καὶ διαβεβαιουμεθα
ουτως έχειν καὶ οὑτως φρονεῖν καὶ πὰλαι οῦτως ἐσχηκέναι καὶ μέχρι θανατου ὑπὲρ ταυτης
ἐνίοτασθαι τὴς πίστεως αναθεματί3οντες πᾶσαν αθεον αίρεσιν. ταῦτα από καρδίας καὶ
ψυχῆς παντοτε πεφρονηκέναι, ἐξ οὑπερ ίσμεν έαυτους, καὶ νῦν φρονεῖν τε καὶ λέγειν έξ
αληθειας ἐπι τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκρατορος καὶ τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ίησοῦ Χριστοῦ μαρτυ-
ρόμεθα, δεικνυναι ἔχοντες δι” αποδείξεων καὶ πείθειν ὑμᾶς, ότι καὶτους παρεληλυθότας
χρόνους οὑτως ἐπιοτευομέν τε καὶ ἐκηρυσσομεν‹‹.

Ταυτης υφ' ὴμῶν ἐκτεθείσης τὴς πίστεως οὑδενὶ παρὴν αντιλογίας τόπος, αλλ' αυτός
τε πρῶτος ό θεοφιλέστατος ὴμῶν βασιλευς όρθότατα περιέχειν αυτὴν ἐμαρτυρησεν. οὑτω
τε καὶ ἐαυτόν φρονεῖν συνωμολόγησε καὶ ταυτη τους παντας συγκαταθέσθαι υπογραφειν
τε τοῖς δόγμασι καὶ συμφωνεῖν τουτοις αυτοῖς παρεκελευετο, ένός μόνου προσεγγραφέντος
ρήματος τοῦ ὁμοουσίου, ό καὶ αυτός ἑρμήνευε λέγων· ότι μὴ κατὰ τῶν σωμὰτων παθη
λέγοιτο όμοουσιος (ό υὶός), οῦτ' ουν κατὰ διαίρεσιν οῦτε κατα τινα αποτομὴν ἐκ τοῦ
πατρός ὑποστηναι· μηδὲ γὰρ δὑνασθαι τὴν αυλον καὶ νοερὰν καὶ ασὼματον φυσιν σωμα-
τικόν τι παθος υφίστασθαι, θείοις δέ καὶ απορρήτοις λόγοις προσήκειν τα τοιαῦτα νοεῖν.
καὶ ό μέν σοφώτοτος ὴμῶν καὶ ευσεβέστατος βασιλευς τοιαδε ἐφιλοσόφει. οί δὲ προφασει
τὴς τοῦ ὁμοουσίου προσθήκης τήνδε τὴν γραφὴν πεποιήκασιν·

εεννίεεεμ, αείὶ ο. 33, 13 ί1:ι αετ ερ. εα Α.ίτοε 2ίὶ:ίετὶ: ννί.τα, ννίε ίε ἕετεαε αε αεετεείε 111εὶ11τ11εὶε ί.ι:ι αει· ερ. εα
Αἱτοε εμεεεεοὶετίεὶεεμ ννίτα. Ρειτιετ ίίί5ε1·11εὶ1ιτ1ε11 Ξοκτεεεε μμα Οεὶεείμε ι:μίὶ: Αμεμεὶεμτε αετ Βτίείε ί.ι:ι
0. 34. 35, αίε νοτ Νίεεε εεεοὶττίεὶσεμ είτια, αίε Πτὶτμμαεμ ία αει· Βείὶεεμἱοὶἕε ινίε είε ί11 αεμ Ατὶτεμεείμε-
ὶ:ιεμαεεὶ11·ίἱὶ:ε1ι μὶπετὶίείετὶ: εί.μα. δοὶείἀείζὶὶίεὶτ εὶ:ίι111ι:ιί: αει· είμὶείτεμαε Τεκὶ: 2μμ:ι δγτειὶσοὶ (ο. 37) ννότεὶίοὶτ
ττιίε αε111 Βεἕίμμ νομ ο. 3 ίζιὶσετείμ ο. 33 = ίἰτίεμμαε 22 (ΠΙ 42). Βετ Βτίεί ννίτα μεεὶτ Ατὶτεμεείμε νομ
δοὶιτεεεε Ι 8, 35 (= δοὶ-11.), αει· κνίεαετ αίε Ωμεὶίε ἱίίτ Τίιεοαοτμε Εεοτοτ (= Τὶ.ι; Οσα. Μετο. ετ. 344 ίοὶ.
29ί') ίεε, μμα ἱειτιει· νομ Τὶτεοαοτεί: Ι1. ε. Ι 12, 1 (= Τὶιατ.) μόετὶίείειτ; νομ Τὶπεοαοτεί: ίεὶ: Οεὶεείμε Π 35, 1
(= Οεὶ.) εδὶιεμείε 2ο/21 Μι. 28, 19
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80 Πε αεετειίε Νίεεειιεε εςμοαί 33,8-15.

[Ἡ ἐν τη συνόδῳ υπαγορευθεῖσα πίστις.]
››ί”ίιστευομεν εἰς ένα θεόν, πατέρα, παντοκρατορα, παντων όρατῶν τε καὶ αορατων

ποιητήν, καὶ εὶς ένα κυριον 'ίησοῦν Χριστόν, τόν υἱόν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρός
μονογενὴ τουτέστιν ἐκ τὴς ουσίας τοῦ πατρός, θεόν έκ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, θεόν ἀληθινόν
έκ θεοῦ αληθινοῦ, γεννηθέντα ου ποιηθέιτα, όμοουσιον τῷ πατρί, δι' ου τὰ πὰντα ἐγένετο ε
τα τε έν τῷ ουρανῷ ί καὶ τὰ ἐν τη γῆ, τόν δι' ὴμᾶς τους ανθρωπους καὶ διὰ τὴν ὴμετέραν σω-
τηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα καὶ ανασταιττα τη τρίτη
ὴμέρα, ὰνελθόντα είς ουρανους καὶ ἔρχόμενον κρῖναι Ξῶντας καὶ νεκροὑς. καὶ είς τό αγιον ~
πνεῦμα. τους δέ λέγοντας 'ήν ποτε ότε οὑκ ήν” καὶ 'πρὶν γεννηθὴναι ουκ ήν' καὶ ότι
'ἐξ ουκ όντων ἐγένετο' ὴ έξ έτέρας υποστασεως ὴ ουσίας φασκοντας είναι ὴ κτιστόν
ὴ τρετιτόν ὴ αλλοιωτόν τόν υίόν τοῦ θεοῦ αναθεματί3ει ὴ καθολικὴ έκκλησία«.

Καί δὴ ταυτης τῆς γραφῆς ὑπ” αὑτῶν υπαγορευθείσης, όπως εῖρηται αὑτοῖς τό
»ἐκ ττἦς ουσίας τοῦ πατρός‹‹ καὶ τό »τῷ πατρὶ όμοουσιον«, ουκ ανεξἐταστον αὑτοῖς κατελιμ-
πανομεν. ἐπερωτήσεις τοιγαροῦν καὶ αποκρίσεις ἐντεῦθεν ανεκινοῦντο έβασανι3έν τε
ὁ λόγος τὴν διανοιαν τῶν εὶρὴμένων. καὶ δὴ τό ››ἐκ τῆς ουσίας‹‹ ῶμολογεῖτο πρός αὑτῶν
δηλωτικόν είναι τοῦ ἐκ μὲν τοῦ πατρός είναι, ου μὴν ὡς μέρος υπαρχειν τοῦ πατρός.
ταυτη δὲ καὶ ὴμῖν ἐδόκει καλῶς έχειν συγκατατίθεσθαι τη διανοία τῆς ευσεβοῦς διδασκαλίας
υπαγορευουσης ἐκ τοῦ πατρός είναι τόν υἱόν, ου μὴν μέρος αυτοῦ τὴς ουσίας τυγχανειν.
διόπερ τη διανοία καὶ ὴμεῖς ουνετιθέμεθα ουδέ τὴν φωνὴν τοῦ όμοουσίου παραιτουμενοι
τοῦ τῆς εὶρήνὴς σκοποῦ πρό όφθαλμῶν ὴμῖν κειμένου καὶ τοῦ μὴ τὴς όρθῆς ἐκπεσεῖν
διανοίας.

Κατὰ τὰ αυτὰ δὲ καὶ τό ››γεννηθέντα καὶ ου ποιηθέντα« κατεδεξαμεθα, ἐπειδὴ τό
»ποιηθἐν« κοινόν ἔφασκεν είναι πρόσρημα τῶν λοιπῶν κτισματων τῶν διὰ τοῦ υὶοῦ
γενομένων, ῶν ουδέν όμοιον έχειν τόν υἱόν· διό δὴ μὴ είναι αυτόν ποίημα τοῖς δι' αυτοῦ
γενομένοις ἐμφερές, κρείττονος δέ ὴ κατὰ παν ποίημα τυγχανειν ουσίας, ὴν έκ τοῦ πατρός εε
γεγεννῆσθαι τὰ θεῖα διδασκει λόγια, τοῦ τρόπου τῆς γεννήσεως ὰνεκφραστου καὶ ανεπι-
λογίστου πααη γενητη φυσει τυγχὰνοντος.

Ουτω δὲ καὶ τό »όμοουσιον είναι τοῦ πατρός τόν υἱόν‹‹ ἐξετα3όμενος ὁ λόγος συν-
ίστησιν, ου κατὰ τόν τῶν σωμότων τρόπον ουδέ τοῖς θνητοῖς 3ῷοις παραπλησίως,
οῦτε γὰρ κατὰ διαίρεσιν της ουσίας ουτε κατὰ αποτομήν, ἀλλ' ουδέ κατα τι παθος ὴ το
τροπὴν ή αλλοίωσιν τῆς τοῦ πατρός ουσίας τε καὶ δυναμεως. τουτων γὰρ παντων αλλο-
τρίαν είναι τὴν ὰγένητον τοῦ πατρός φυσιν. παραστατικόν δέ είναι τό »όμοουσιον τῷ
πατρὶ« τοῦ μηδεμίαν ἐμφέρειαν πρός τὰ γενητὰ κτίσματα τόν υίόν τοῦ θεοῦ ί φέρειν, μόνῳ
δὲ τῷ πατρὶ τῷ γεγεννηκότι κατὰ παντα τρόπον ὰφωμοιῶσθαι καὶ μὴ είναι ἐξ έτέρας
τινός υποστασεὼς τε καὶ ουσίας, αλλί έκ τοῦ πατρός. καὶ αὑτῷ τοῦτον έρμηνευθέντι εε
τόν τρόπον καλῶς έχειν έφανη συγκαταθέσθαι, έπεί καὶ τῶν παλαιῶν τινας λογίους
καὶ ἐπιφανεῖς ἐπισκόπους καὶ συγγραφείς έγνωμεν ἐιτὶ τῆς τοῦ πατρός καὶ υὶοῦ θεο-
λογίας τῷ τοῦ ὁμοουσίου χρησαμένους όνόματι.

Ταῦτα μὲν ουν περὶ τὴς ἐκτεθείσης εὶρήσθω πίστεως, ή συνεφωνήσαμεν οὶ παντες
ουκ ανεξεταοτως, αλλα κατὰ τὰς αποδοθείσας διανοίας ἐπί αυτοῦ τοῦ θεοφιλεατατου το
βασιλέως ἐξετασθείσας καὶ τοῖς είρημένοις λογισμοῖς συνομολογηθείσας. καὶ τόν
αναθεματισμόν δέ τόν μετὰ τὴν πίστιν πρός αὑτῶν ἐκτεθέντα ᾶλυπον είναι ὴγησαμεθα διὰ
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Πε αεετειίε Νίεεειιεε εγποαί 33, 15_35, 2. 31

τό απείργειν αγραφοις χρήσθαι φωναῖς, διό σχεδόν ὴ πᾶσα γέγονε συγχυσις καὶ ακα-
ταστασία τής έκκλησίας. μηδεμιᾶς γοῦν θεοπνευστου γραφής τῷ »ἐξ ουκ όντων‹‹ καὶ
-τῷ ››ὴν ποτε ότε ουκ ήν‹‹ καὶ τοῖς έξής ἐπιληκομένοις κεχρημένης ουκ εὑλογον ἐφανη ταῦτα
λέγειν καὶ διδασκειν. καὶ αὑτῷ καλῶς δόξαντι συνεθέμεθα, ἐπεὶ μηδὲ ἐν τῷ πρό τουτου

5 χρόνῳ τουτοις εὶὼθαμεν συγχρήσθαι τοῖς ρήμασιν.
'Ἑτι μὴν τό αναθεματί3εσθαι τό »πρό τοῦ γεννηθήναι οὑκ ήν« ουκ ατοπον ἐνομίσθη

τῷ παρὰ πᾶσιν όμολογεῖσθαι τό είναι τόν υὶόν τοῦ θεοῦ πρό τής κατὰ σαρκα γεννήσεως.
ήδη δὲ ό θεοφιλέστατος ὴμῶν βασιλευς τῷ λόγῷ κατεσκευα3ε καὶ κατὰ τὴν ἔνθεον αυτοῦ
γέννησιν τὴν πρό παντων αίωνων είναι αυτόν, ἐπεὶ καὶ πρὶν ἐνεργεία γεννηθήναι δυναμει

1ο ήν ἐν τῷ πατρὶ αγεννήτως, όντος τοῦ πατρός αεὶ πατρός ῶς καὶ βασιλέως αεὶ καὶ σωτήρός
αεί, δυναμει παντα όντος, αεί τε κατὰ τὰ αυτὰ καὶ ὼσαυτως έχοντος.

Ταῦτα υμῖν αναγκαίως διεπεμψαμεθα, αγαπητοί, τό καςριμένον τής ὴμετέρας ἐξε-
τασεὼς τε καί συγκαταθέσεως φανερόν υμῖν καθιστῶντες καὶ ως ευλόγως τότε μὲν καὶ
μέχρις ὲ0)ςἀ'ι'Τι5 ὥρας ένισταμεθα, όθ' ὴμῖν τὰ έτεροίως γραφέντα προσέκοτιτε, τότε δέ

ιε αφιλονείκως τὰ μὴ λυποῦντα κατεδεξαμεθα, όθ' ὴμῖν ευγνωμόνως τῶν λόγων ἐξετα3ουσι
τὴν διὰνοιαν ί ἐφανη συντρέχειν τοῖς υφ” ὴμῶν αὑτῶν ἐν τή προεκτεθείση πίστει ῶμολο-
γημένοις.

Καθαίρεσις 'Αρείου καὶ των συν αὑτῷ ὑπό 'Αλεξανδρου αρχιεπισκόπου
Ἄλεξανδρείας.

2ο 'Αλέξανδρος πρεσβυτέροις καί διακόνοις 'Αλεξανδρείας καὶ Μαρεωτου, παρων
παροῦσιν, αγαπητοῖς ὰδελφοῖς ἐν κυρίῷ χαίρειν.

Εὶ καί φθασαντες υπεγραιματε οίς ἐπέστειλα τοῖς περὶ Ἄρειον προτρέπων αυτους
αρνήσασθαι μἐν τὴν ασέβειαν πεισθήναι δέ τή ὑγιαινουσὴ καὶ καθολική πίστει, καὶ
έδείξατε έαυτῶν όρθὴν τὴν προαίρεσιν καί τὴν ἐν τοῖς δόγμασι συμφωνίαν τής καθο-

2ε λικής έκκλησίας, όμως ἐπειδὴ καὶ πρός τους ὰπανταχοῦ συλλειτουργους ἐπέστειλα περὶ
τῶν περὶ Ἄρειον, αναγκαῖον ὴγησαμην ὑμᾶς μἐν τους τής πόλεως κληρικους συναγαγεῖν,
ὑμᾶς δὲ τους από τοῦ Μαρεωτου μεταπέμιμασθαι· μαλιστα ότι καὶ αφ' υμῶν Χαρης
καὶ ί-ίιστός πρεσβυτεροι, καὶ Σαραπίων καὶ ί-ίαραμμων καὶ Ζωσιμος καὶ Είρηναῖος διακονοι
ἐπηκολουθὴσαν τοῖς περὶ 'Άρειον καὶ ὴγαπησαν συν αυτοῖς καθαιρεθήναι· ίνα καὶ τὰ

εο νῦν γραφόμενα γνῶτε τήν τε ἐν τουτοις ί συμφωνίαν έαυτῶν ἐπιδείξησθε καὶ τη καθαι-
ρέσει τῶν περὶ 'Άρειον καὶ τῶν περὶ ί-ίιστόν συμψὴφοι γένησθε. πρἐπει γὰρ τὰ
παρ' ἐμοῦ γραφόμενα γινώσκειν ὑμᾶς καὶ έκαστον ὡς παρ' αυτοῦ γραφόμενα έν τή
καρδία κατέχειν.

Ἄντίγραφον. Τοῖς αγαπητοῖς καί τιμιωτατοις συλλειτουργοῖς τοῖς ὰπανταχοῦ
16 τής καθολικής έκκλησίας 'Αλέξανδρος ἐν κυρίῷ χαίρειν.

Ἑνός σώματος όντος τής καθολικής έκκλησίας ἐντολής τε οῦσης ἐν ταῖς θείαις γρα-
φαῖς τὴρεῖν τόν συνδεσμον τής όμονοίας καὶ εὶρήνης ακόλουθόν ἐστι γραφειν ὴμᾶς καὶ
Φ- 34 = ίἰτὶτμτιαε 4ε (ΠΙ 6) ο. 35 = Πτὶτμμαε 4ὶ;› (1116). Πετ Βτίεί ννίτα μεοὶτ Αέὶτεμειείμε νομ
Βσὶ-ετετεε 1 6, 4 ῦόετίίείεττ, νομ αετμ ινίεαει· Ο-είεείμε ΙΙ 3, 1 μμα Τέιεοαοτμε Εεοτοτ (Οσα. Μετο. ετ. 344
ίοὶ. 13®) εὶσὶεεμείε είμα 36 νεὶ. Ερὶ:ι. 4, 3. 4
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σημαίνειν αλλήλοις τὰ παρ, ἐκαστου γινόμενα, ίνα είτε πασχει είτε χαίρει έν μέλος ὴ Ο-μμ-
πασχωμεν ὴ συγχαίρωμεν αλλήλοις. ἐν τή ῖὶμΕ'ῖέΡα 'ῖοίννν Τῖὰροικία έξήλθον νῦν ανδρες
παρανομοι καὶ χριστομαχοι διδασκοντες αποστασίαν, ήν εὶκότως αν τις πρόδρομον
τοῦ αντιχρίστου υπονοήσειε καὶ καλέσειεν. καὶ ἐβουλόμην μὲν σιωπή παραδοῦναι τό
τοιοῦτον, όπως ἐν τοῖς προσταταις μόνοις αναλωθή τό κακόν καὶ μὴ είς ἑτέρους τόπους ε
διαβὰν τό τοιοῦτον ρυπὼση τινῶν ακεραίων τὰς ακοας. ἐπειδὴ δὲ Ευσέβιος ό νῦν ἐν
τή Νικομηδεία νομίσας ἐπ' αὑτῷ κεῖσθαι τὰ τής έκκλησίας, ότι καταλείψας τὴν Βηρυτόν
καὶ ἐποφθαλμίσας τή έκκλησία Νικομηδέων [καὶ] ουκ ἐκδεδίκηται κατ, αυτοῦ, προίσταται
καὶ τουτων τῶν αποστατῶν καὶ γραφειν ἐπεχείρησε πανταχοῦ συνιστῶν αυτους, όπως
ὑποσυρη τινὰς αγνοοῦντας είς τὴν αὶσχίστην ταυτην καὶ χριστομαχον αίρεσιν, αναγκην ιο
έσχον είδως τό ἐν τῷ νόμῳ γηραμμένον μηκέτι μὲν σιωπήσαι, αναγγεῖλαι δέ πᾶσιν ὑμῖν,
ίνα γινωσκητε τους τε αποστατας γα›ομένους καὶ τὰ τής αἱρέσεως αυτῶν δυστηνα βήματα
καί, ἐὰν γραφη Ευσέβιος, μὴ προσέχητε. παλαιὰν γὰρ αυτοῦ κακόνοιαν τὴν χρόνῳ
σιωπηθεῖσαν νῦν διὰ τουτων ανανεῶσαι βουλόμενος σΧῖιὶ±9°τί3εται μέν ὡς ὑπὲρ του-
των γραφειν, ἔργῳ δέ δείκνυσιν, ότι υπέρ ἑαυτοῦ σπουδα3ων τοῦτο ποιεῖ. ιε

Οἱ μὲν ουν αποσταται γενόμενοί εἰσιν 'Άρειος καί Ἄχιλευς καὶ Ἄειθαλής καὶ Καρ-
πώνης καὶ έτερος 'Άρειος καὶ Σαρματης οί ποτέ πρεσβυτεροι· ί καὶ Ευ3ωιος καὶ Λουκιος
καὶ 'ίουλιος καὶ Μηνᾶς καὶ 'Ελλὰδιος καὶ Γαιος οί ποτὲ διακονοι· καὶ συν αυτοίς Σεκοῦνδος
καὶ Θεωνᾶς οἱ ποτὲ λεχθέντες ἐπίσκοποι. ποῖα δὲ παρὰ τὰς γραφὰς ἐφευρόντες λαλοῦσιν,
ἔστι ταῦτα. 20

»Ουκ αεὶ ό θεός πατὴρ ήν, ἀλλ' ήν ότε ό θεός πατὴρ ουκ ήν. ουκ αεὶ ήν ό τοῦ θεοῦ
λόγος, αλλ' ἐξ ουκ όντων γέγονεν. ό γὰρ ῶν θεός τόν μὴ όντα ἐκ τοῦ μὴ όντος πεποίηκε.
διό καὶ ήν ποτε ότε ουκ ήν. κτίσμα γαρ ἔστι καὶ ποίημα ό υἱός. οῦτε δέ όμοιος κατ, ουσίαν
τῷ πατρί ἐστιν ουτε αληθινός καὶ φυσει τοῦ πατρός λόγος έστὶν ουτε αληθινὴ σοφία
αυτοῦ έστιν, αλλ' είς μέν τῶν ποιηματων καὶ γενητῶν ἐστι, καταχρηστικῶς δέ λέγεται 26
λόγος καὶ σοφία, γενόμενος καὶ αυτός τῷ ὶδίῳ τοῦ θεοῦ λόγῳ καὶ τή ἐν τῷ θεῷ σοφία
έν καὶ τὰ παντα καὶ αυτόν πεποίὴκεν ό θεός. διό καὶ τρετιτός ἐστι καὶ αλλοιωτός τὴν
φυσιν ὡς καὶ παντα τὰ λογικα. ξένος τε καὶ αλλότριος καὶ απεσχοινισμένος ἐστὶν ό λόγος
τής τοῦ θεοῦ ουσίας καὶ αρρητός ἐστιν ό πατὴρ τῷ υὶῷ. ουτε γὰρ τελείως καὶ ακριβῶς
γινὼσκει ό λόγος τόν πατέρα, ουτε τελείως όραν αυτόν δυναται. καὶ γὰρ καὶ ἑαυτοῦ 80
τὴν ουσίαν ουκ οίδεν ό υὶός ῶς έστι. δι' ὴμᾶς γὰρ πεποίηται, ίνα ὴμᾶς δι' αυτοῦ ὡς δι'
όργανου κτίση ό θεός. καὶ ουκ αν ὑπέστττ, εἰ μὴ ὴμᾶς ὁ θεός ὴθέλὴσε ποιήσαι. ήρωτὴσε
γοῦν τις αυτους, εὶ δὑναται ό τοῦ θεοῦ λόγος τραττήναι ὡς ὁ διαβολος έτραττη, καὶ ουκ
ἐφοβήθησαν εὶπεῖν, ότι δυναται· τρεπτής γὰρ φυσεως ἐστι γενητός καὶ κτιστός
υπαρχων. σε

Ταῦτα λέγοντας τους περὶ ”Άρειον καὶ ἐπὶ τουτοις αναισχυιττοῦντας αυτους τε
καὶ τους συνακολουθήσαντας αυτοίς ὴμεῖς μέν μετὰ τῶν κατ' Αίγυτιτον καὶ τὰς Λιβυας
ἐιτισκόπων έγγυς ἐκατόν όντων συνελθόιττες ανεθεματίσαμεν. οί δἐ περὶ Ευσέβιον
προσεδέξαντο σπουδόςςοντες ἐγκαταμῖξαι τό φεῦδος τῇ ὰληθεία καὶ τή ευσεβεία τὴν ασέ-
βειαν. αλλ' ουκ ὶσχυσουσι· νικα γὰρ ὴ αλήθεια καὶ ουδεμία ἐστὶ κοινωνία φωτὶ πρό§ #0
σκότος, ουδέ συμφὼνησις Χριστοῦ πρός Βελίαρ. τίς γὰρ ήκουσε πώποτε τοιαῦτα;

1_2 νεὶ. Ι. Οοτ. 12, 26 21_35 δεί Ο-εστείμε Μσμεεμμε 5ο4, 22_5οσ, 16 αε Βοοι· 4ο νεὶι
1. Εετε 3, 12 4ο/41 νεὶ. Π. Οοτ. 6, 14. 15

ΒΚΕ

1 πασχη μ. χαίρη ΚΕ, είσετ πασχει Ε 5 όπως Οεὶ. Τμ. ίσως ΒΚΕ ίν' ίσως Κ ερ. Ηα.
8 [καί] δοὶτιν. μεοὶτ Ξοία. Οεὶ. Τὶτ. ) κατ' αυτοῦ] ·ῃ-αρ° αψ-του Β 9 6-πως οθί ςσωε ΒΚΕ

14 ὡ§ υῖῖὲρ τουτων μὲν σε Ε 16 Ἄχιλλευς Ε 18 καὶ Γαιος › Ε 19 ταῖς γραφαῖς ΒΚ
24 Ου-εεί _ λόγος ἐστὶν › Ε 30 αυτόν ὁρᾶν _ Β | καὶε › Κ 5σὶ‹1. Τὶτ.
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ή τίς νῦν ακουων ου ξενί3εται καὶ τὰς ακοὰς βυει ὑπὲρ τοῦ μὴ τόν ρυπον τουτων τῶν
ρηματων ψαῦσαι τής ακοἦε; τίς ακουων 'ίωαννου λέγοντος, ››ἐν αρχή ήν ὁ λόγος‹‹, ου
κα-ταγινωσκει τουτων λεγόντων, ήν ποτε ότε ουκ ήν, ὴ τίς ακουων έν τῷ ευαγγελίῳ
»μονογενὴς υῖός‹‹, καὶ ››δι” αυτοῦ έγένετο παντα‹‹, ου μισήσει τουτους ί φθεγγομένους,

ε ότι είς ἐστιν τῶν ποιηματων; πῶς γὰρ δυναται είς είναι τῶν δι” αυτοῦ γενομένων, ή
πῶς μονογενὴς ό τοῖς πασι κατ' έκείνους συναριθμουμενος, είπερ καὶ αυτός κτίσμα ἐστὶ
καὶ ποίημα; πῶς δέ ἐξ οὑκ όντων αν είη τοῦ πατρός λέγοντος ››ἐξὴρευξατο ὴ καρδία
μου λόγον αγαθόν‹‹ καὶ ››ἐκ γαστρός πρό ἐωσφόρου ἐγέννησα σε‹‹; ή πῶς ανόμοιος
-τη ουσία τοῦ πατρός ό ῶν εὶκὼν τελεία καὶ απαυγασμα τοῦ πατρός καὶ λέγων ››ό ἑωρακὼς

ιο ἐμέ ἐώρακε τόν πατέρα«; πῶς δέ, εὶ λόγος καὶ σοφία ἐστὶ τοῦ θεοῦ ό υὶός, ήν ποτε ότε
ουκ ήν; ίσον γαρ ἐστι αυτους λέγειν αλογον καὶ ασοφόν ποτε τόν θεόν.

Πῶς δέ τρετττός καὶ αλλοιωτός ό λέγων δι' ἑαυτοῦ μὲν ››έγὼ έν τῷ πατρὶ κ ι ό
πατὴρ ἐν έμοὶ‹‹ καὶ ››ἐγὼ καὶ ό πατὴρ έν ἐσμεν‹‹, διὰ δἐ τοῦ προφήτου ››ίδετέ με ότι ηὼ
εὶμι καὶ ουκ ὴλλοίωμαι‹‹; εί γὰρ καὶ έπί αυτόν τις τόν πατέρα δυναται τό ρητόν αναφέρειν,

15 αλλα ὰρμοδιὼτερον αν είη περὶ τοῦ λόγου νῦν λεγόμενον, ότι καὶ γενόμενος ανθρω-
πος ουκ ήλλοίωται, αλλ' ῶς είπεν ό απόστολος· »'ίησοῦς Χριστός χθὲς καὶ σήμερον ό
αυτός καί είς τους αὶῶνας‹‹. τίς δέ αρα είπεῖν αυτους έπεισεν, ότι δι” ὴμᾶς γέγονε καίτοι
τοῦ ί-ίαυλου γραφοντος ››δι' όν τὰ παντα, καὶ δι' ου τὰ παντα‹‹. περὶ γὰρ τοῦ βλασ-
φημεῖν αυτους, ότι ουκ οίδεν τελείως ὁ υὶός τόν πατέρα, ου δεῖ θαυμα3ειν. απαξ γὰρ προ-

2ο θέμενοι χριστομαχεῖν παρακρουονται καὶ τὰς φωνὰς αυτοῦ λέγοντος »καθὼς γινωσκει
με ό πατὴρ κὰγὼ γινὼσκω τόν πατέρα‹‹. εί μέν ουν ἐκ μέρους ό πατὴρ γινωσκει τόν υίόν,
δήλον ότι καὶ ό υὶός μὴ τελείως γινωσκέτω τόν πατέρα. εἰ δὲ τοῦτο λέγειν ου θέμις,
οίδεν δὲ τελείως ό πατὴρ τόν υὶόν, δήλον ότι καθὼς γινὼσκει ὁ πατὴρ τόν ἑαυτοῦ λόγον,
οὑτως καὶ ό λόγος γινὼσκει τόν ἑαυτοῦ πατέρα, ου καὶ ἔστι λόγος.

25 Ταῦτα λέγοντες καὶ ανατιτυσσοντες τὰς θείας γραφὰς πολλακις ένετρέκμαμεν αυτους,
καὶ παλιν ὼς χαμαιλέοντες μετεβαλοντο φιλονεικοῦντες είς ἐαυτους ἐφελκυσαι τό γεγραμ-
μένον ››όταν έλθη ὰσεβὴς είς βαθος κακῶν καταφρονεῖ‹‹. πολλαὶ γοῦν αίρέσεις πρό
αυτῶν γεγόνασιν, αίτινες πλέον τοῦ δέοντος τολμήσασαι πετιτωκασιν είς αφροσυνην.
οὑτοι δέ διὰ παντων έαυτῶν τῶν ρηματίων έπιχειρήσαντες είς αναίρεσιν τής τοῦ λόγου

το θεότὴτος ἐδικαίωσαν ἐξ ἑαυτῶν ἐκείνας ὡς έγγυτεροι τοῦ αντιχρίστου γενόμενοι. διό
καὶ απεκηρυχθὴσαν καὶ ανεθεματίσθησαν από τής έκκλησίας. λυπουμεθα μὲν οῦν
ἐττὶ τή απωλεία τουτων καί μαλιστα, ότι μαθόντες ποτὲ καὶ αυτοὶ τὰ τής έκκλησίας νῦν
απεπήδησαν, ου ξενηόμεθα δέ. τοῦτο γὰρ καὶ Ύμέναιος καὶ Φίλητος πεπόνθασι καὶ
πρό αυτῶν ”ίουδας ό αι‹ολουθήσας τῷ σωτήρι, ῦοτερον γὰρ προδότης καὶ αττοστατης

εε γέγονε.
Καὶ περὶ τουτων δέ αυτῶν ουκ ὰδίδακτοι μεμενήκαμαα, αλλ' ό μέν ί κυριος

προείρηκε ››βλέπἐτε μή τις ὑμᾶς πλανήσὴ. πολλοὶ γὰρ ἐλευσονται ἐπὶ τῷ όνόματί μου λέ-
γοντες ότι έγω εἰμι καὶ ό καιρός ήγγικε καὶ πολλους πλανήσουσι. μὴ πορευθήτε ὀπίσω
αυτῶν‹‹. ό δὲ ί-ίαῦλος μαθὼν ταῦτα παρὰ τοῦ σωτήρός ἔγραψεν ››ότι ἐν ὑστέροις καιροῖς

40 αποστήσονταί τινες τής ὑγιαινουσὴς πίστεως προσῇςοντες πνευμασι πλανοις καὶ διδασκα-
λίαις δαιμονίων αττοοτρεφομένων τὴν ὰλήθειαν«. Τοῦ τοίνυν κυρίου καὶ σωτήρος ὴμῶν

Ωω
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'ίησοῦ Χριστοῦ δια τε ἑαυτοῦ παραγγείλαντος καὶ διὰ τοῦ αποστόλου σημὰναντος περὶ
τῶν τοιουτων ακολουθως ὴμεῖς αυτήκοοι τής ασεβείας αυτῶν γενόμενοι ανεθεματίσαμεν,
καθὰ προείπομεν, τους τοιουτους αττοδείξαντές [τε] αυτους αλλοτρίους τής καθολικής
έκκλησίας τε καὶ πίστεως.

Ἐδηλὼσαμεν καὶ τή υμετέρα θεοσεβεία, αγαπητοί καὶ τιμιώτατοι σνλλειτουργοί, ε
ίνα μήτε τινας ἐξ αυτῶν, εί προπετευσαιντο πρός ὑμᾶς ἐλθεῖν, προσδέξησθε μήτε Ευσεβίῳ
ὴ ἐτέρῳ τινὶ γραφοιττι περὶ αυτῶν πεισθήτε. πρέπει γὰρ ὑμᾶς Χριστιανους όντας πὰιττας
τους κατὰ Χριστοῦ λέγοντας τε καὶ φρονοῦντας ὡς θεσμὰχους καὶ φθορέας τῶν ωυχῶν
αποστρέφεσθαι, καὶ μηδὲ καν χαίρειν τοῖς τοιουτοις λέγειν, ίνα μήποτε καὶ ταῖς ὰμαρ-
τίαις αυτῶν κοινωνοί γενώμεθα, ὡς παρήγγειλεν ὁ μακαριος 'ὶωαννης. προσείπατε ιο
τους παρ' ὑμῖν αδελφους. ὑμᾶς οί συν ἐμοὶ προσαγορεὑουσιν.

'Αλεξανδρείας πρεσβυτεροι.
1 Κόλλουθος πρεσβυτερος συμιμηφός εὶμι τοῖς γεγραμμένοις καὶ τή καθαιρέσει

'Αρείου καὶ τῶν συν αὑτῷ ασεβησαντων.
2 'Αλέξανδρος πρεσβυτερος ὁμοίως. 3 Διόσκορος πρεσβυτερος ὁμοίως. 4 Διο- ιε

νυσιος πρεσβυτερος ὁμοίως. 5 Εὑσέβιος πρεσβυτερος ὁμοίως. 6 'Αλέξανδρος πρεσ-
βυτερος ὁμοίως. 7 Νειλαρᾶς πρεσβυτερος ὁμοίως. 8 'Αρποκρατίων πρεσβυτερος
ὁμοίως. 9 'Αγαθός πρεσβυτερος. το Νεμέσιος πρεσβυτερος. 11 Λόγγος πρεσ-
βυτερος. 12 Σιλβανός πρεσβυτερος. 13 Περωους πρεσβυτερος. 14 "Απις πρεσ-
βυτερος. 15 Προτέριος πρεσβυτερος. 16 Παῦλος πρεσβυτερος. 17 Κῦρος πρεσ- εο
βυτερος ὁμοίως.

Διακονοι.
18 Ἄμμωνιος διακονος ὁμοίως. 19 Μακαριος διακονος. 2ο Πιστός διακονος

ὁμοίως. 21 ί 'Αθανασιος διακονος. 22 Ευμενὴς διακονος. 23 'Απολλωνιος
διακονος. 24 'Ολυμπιος διακονος. 25 'Αφθόνιος διακονος. 26 'Αθανασιος διακονος. εε
27 Μακαριος διακονος. 28 Παῦλος διακονος. 29 Πέτρος διακονος. 5ο 'Αμυντιανός
διακονος. 31 Γαιος διακονος. 32 'Αλέξανδρος διακονος. 33 Διονυσιος διακονος.
34 Ἄγαθων διακονος. 35 Πολυβιος διακονος. 36 Θεωνᾶς διακονος. 37 Μαρκος
διακονος. 38 Κὼμοδος διακονος. 39 Σεραπίων διακονος. 4ο Νεῖλος διακονος.
41 'Ρωμανός διακονος ὁμοίως. 10

Μαρεωτου πρεσβυτεροι.
42 'Απολλὼνιος πρεσβυτερος συμψηφός εὶμι τοῖς γεγραμμένοις καὶ τή καθαιρέσει

'Αρείου καὶ τῶν συν αὑτῷ ασεβησαντων.
43 'ίνγένιος πρεσβυτερος ὁμοίως. 44 Ἄμμὼνιος πρεσβυτερος. 45 Διόσκορος

πρεσβυτερος. 46 Σωστρᾶς πρεσβυτερος. 47 θέων πρεσβυτερος. 48 Τυραννος 85
πρεσβυτερος. 49 Κόπρης πρεσβυτερος. 59 'Αμμωνᾶς πρεσβυτερος. 51 "ωρίων
πρεσβυτερος. 52 Σερήνος πρεσβυτερος. 53 Δίδυμος πρεσβυτερος. 54 Ἡρακλής πρεσ-
βυτερος. 55 Βόκκων πρεσβυτερος. 56 'Αγαθὁς πρεσβυτερος. 57 'Αχιλλᾶς πρεσ-
βυτερος. 58 Παῦλος πρεσβυτερος. 59 Θαλέλατος πρεσβυτερος. 6ο Διονυσιος πρεσ-
βυτερος ὁμοίως. 40
9/1ο ναί. Π. ]οὶ:ι. 1ο

Β ΚΕ (ΑΒ Ζ. 12 ίεὶείτ Ε)

3 [τε] Ορ. μεοὶτ 59111. ί αλλοτρίας Κ 15/16 Διονυσιος, Διόσκορος _Β 26 διακονος' ·ί·
ὁμοίως Κ 26 Αμυντιανός μεεμ Οεὶ. 'Αμβυτιανός ΒΚ 27 διακονος: -ί- ὁμοίως Κ 28 διὰ-
κονοςε _ ὁμοίως Κ 29 Νεῖλον Κ
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Διαι‹ονοι.
61 Σαραπίων διακονος ὁμοίως. 62 'ίοῦστος διακονος ὁμοίως. 63 Δίδυμος

διακονος. 64 ί Δημήτριος διακονος. 65 Μαῦρος διακονος. 66 Ἄλέξανδρος διακονος.
67 Μαρκος διὰι‹ονος. 68 Κόμων διακονος. 69 Τρυφων διακονος. 7ο Ἄμμώνιος

ε διακονος. 71 Δίδυμος διακονος. 72 Πτολλαρίων διακονος. 73 Σέρας διακονος.
74 Γαιος διακονος. 75 ἑίέραξ διακονος. 76 Μαρκος διακονος. 77 Θεωνᾶς διακονος.
78 Σαρματων διακονος. 79 Κὰρπων διακονος. 8ο Ζώιλος διακονος ὁμοίως.

Ἄντίγραφον ἐπιστολής τής έν Νικαία συνόδου κατὰ "Αρείου καὶ τῶν
ι ε -_συν αυτῳ.

ιο Τή αγία καὶ μεγαλη θεοῦ χαριτι Ἄλεξανδρέων έκκλησία καὶ τοῖς κατ' Αίγυτιτον
καὶ Διβυην καὶ Πενταπολιν αγαπητοῖς αδελφοῖς οί ἐν Νικαία συναχθέντες καὶ τὴν μεγαλην
καὶ αγίαν συνοδον συγκροτήσαντες ἐπίσκοποι έν κυρίῳ χαίρειν.

Ἑπειδὴ τής τοῦ θεοῦ χὰριτος καί τοῦ θεοφιλεστατου βασιλέως Κωνσταντίνου
συναγαγόντος ὴμᾶς ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων ή μεγαλη καὶ αγία συνοδός έν

ιε Νικαία συνεκροτήθὴ, ἐξ απαντος αναγκαῖον ἐφανη παρὰ τής ὶερᾶς συνόδου καὶ πρός ὑμᾶς
ἐπιτεθήναι γραμματα, ίν' είδέναι έχοιτε, τίνα μέν ἐκινήθη καὶ ἑξητασθη, τίνα δὲ έδοξε καὶ
έκροτυνθη. πρῶτον μὲν ουν ὰπαντων έξητασθη τα κατὰ τὴν ασέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν
'Αρείου καὶ τῶν συν αὑτῷ ὑπό παρουσία τοῦ θεοφιλεστότου βασιλέως Κωνσταντίνου. καὶ
παμφηφὶ ἔδοξεν αναθεματισθήναι τὴν ασεβή αυτοῦ δόξαν καὶ τὰ ρήματα καὶ τὰ όνόματα

20 τὰ βλασφημα, οίς έκέχρητο βλασφημῶν τόν υἱόν τοῦ θεοῦ, λέγων ››ἐξ ουκ όντων είναι«
καὶ ››πρὶν γεννηθήναι μὴ είναι‹‹ καὶ »είναί ποτε ότε ουκ ήν‹‹, καὶ αυτεξουσιότητι κακίας
καὶ αρετής δεκτικόν τόν υἱόν τοῦ θεοῦ λέγοντος καὶ κτίσμα ὁνομα3οντος καὶ ποίημα.
απαντα ανεθεματισεν ὴ αγία συνοδος ουδέ όσον ακοῦσαι τής ασεβοῦς δόἕῖκ καὶ τής
ὰπονοίας καὶ τῶν βλασφήμων ρηματων ανασχομένη. καὶ τὰ μέν κατ, έκείνον οίου τέλους

25 τετυχηκε παντως ή ακηκόατε ή ακουσεσθε, ίνα μὴ δόξωμεν ἐπεμβαίνειν ανδρὶ δι' οἰκείαν
ὰμαρτίαν αξια τὰ ἐπίχειρα κομισαμένῳ. τοσοῦτον δἐ ίσχυσεν αυτοῦ ή ασέβεια, ὡς καὶ
παραπολαῦσαι θεωνᾶν από Μαρμαρικής καὶ Σεκοῦνδον από Πτολεμαίδος, τῶν γὰρ
αυτῶν κὰκεῖνοι τετυχήκασιν.

Ἄλλί ἐπειδὴ ὴ τοῦ θεοῦ χαρις τής μἐν κακοδοξίας ἐκείνης καὶ τής βλασφὴμίας καὶ
30 τῶν προσώπων τῶν τολμησαιττων διαστασιν καὶ διαίρεσιν ποιήσασθαι τοῦ είρηνευο-

μένου ανωθεν λαοῦ ήλευθέρωσεν τὴν Αίγυπτον, ἐλείπετο δὲ τό κατὰ τὴν προπέτειαν
Μελιτίου καὶ τῶν υπ' αυτοῦ χειροτονηθέντων· καὶ περὶ τουτου τοῦ μέρους α ἔδοξε τη
συνόδῳ ἐμφανί3ομεν υμῖν, αγαιτητοὶ αδελφοί. ἔδοξεν ουν Μελίτιον μὲν φιλανθρω-
πότερον κινηθείαης τής συνόδου_ κατὰ γὰρ τόν ακριβή λόγον ουδεμιᾶς συγγνώμης αξιος

35 ήν _ μένειν έν τη ἑαυτοῦ πόλει καί μηδεμίαν ἐξουσίαν έχειν μήτε προχειρί3εσθαι μήτε
χειροθετεῖν μήτε έν χώρα μήτε έν πόλει ἑτέρα φαίνεσθαι ταυτης τής προφασεως ένεκα,
ιμιλὁν δὲ τό όνομα τής τιμής κεκτήσθαι. τους δέ υπ' αυτοῦ κατασταθέντας μυστικω-
τέρα χειροτονία βεβαιωθέντας κοινωνὴθήναι ἐπὶ τουτοις, ἐφ' ῷτε έχειν μὲν αυτους τὴν
τιμὴν καὶ λειτουργεῖν, δευτέρους δὲ είναι ἐξαπαντος παντων τῶν έν έκαστη παροικία

0. 36 = Πτὶτμμαε 23 (ΙΙΙ 47). Πει· Βτίεί ινίτα μεεὶε Ατ.ὶ1ε.μεείμε νομ Βοίαετεε 1 9, 1 ιΞιὶ;›ετ1ίε1”ετὶ:, νοα αεμ:ι
ννίεαετ (ἱεὶεείμε Π 34, 2 μμα Τὶεεοαοι-με Εεοεοτ (Οοα. Μετε. ετ. 344 ἱοὶ. 31ί®) εὶτὶεεμείε είμα. Τὶ1εοαο1·εέ
11. ε. 1,9, 2 ινὶ.τα είμε νομ Ατὶεεμεείμε μμεὶσὶτεμἕίεε Ωμείὶε ὶ:›ει1μτ2ὶ: μεὶσεμ, εὶσεμεο αίε ίετείμίεεὶτε Πὶτετ-
εε12μιτε αεε Οοα. νετομ. 6ο (= νετ.)

1-7: ΒΚ 88.: ΒΚΟ ΚΕ
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86 Πε αεετειίε Νίοεεπεε εγμσαί 36, 7_37, 2.

καὶ έκκλησία ἐξετα3σμένων τῶν υπό τόν τιμιώτατον (αδελφόν) καὶ συλλειτουργόν ὴμῶν
'Αλέξανδρου [προκεχειρισμένων], ως τουτοις μὲν μηδεμίαν ἐξουσίαν είναι τους αρέσκοιττας
αυτοίς προχειρί3εσθαι ή ὑποβαλλειν όνόματα ή όλως ποιεῖν τι χωρὶς γνώμης τοῦ τής
καθολικής έκκλησίας ἐπισκόπου. τῶν (δὲ) ὑπό Ἄλέξανδρον τους χαριτι θεοῦ καὶ εὑχαῖς
υμετέραις έν μηδενὶ σχίσματι εὑρεθέντας, αλλὰ ακηλιδώτους έν τη καθολική καὶ αποστο- ε
λική έκκλησία όντας ἐξουσίαν έχειν καὶ προχειρί3εσθαι καὶ όνόματα ἐπιλέγεσθαι τῶν
αξίων τοῦ κλήρου καί όλως παντα ποιεῖν [καὶ] κατὰ νόμον καὶ θεσμόν έκκλησιαστικόν.
εί δέ τινα συμβαίη αναπαυσασθαι τῶν έν τη έκκλησία, τὴνικαῦτα προσαναβαίνειν είς
τὴν τιμὴν τοῦ τετελευτηκότος τους αρτι προσλὴφθέιττας, μόνον εί αξιοι φαίνοιντο καὶ ὁ
λαός αὶροῖτο συνεπιιμηφί3οντος αὑτῷ καὶ ἐπισφραγί3οντος τοῦ τής 'Αλεξανδρείας ἐιτι- ιο
σκόπου. τοῦτο δέ τοῖς μἐν αλλοις απασι συνεχωρήθη, ἐπὶ δέ τοῦ Νίελιτίου προσώπου
ουκἐτι τὰ αυτὰ έδοξε διὰ τὴν ανέκαθεν αυτοῦ αταξίαν καὶ διὰ τό πρόχειρον καὶ προπετἐς
τής γνώμης, ίνα μηδεμία ἐξουσία ή αυθεντία αὑτῷ δοθή ανθρώπῳ δυναμένῳ πὰλιν τὰς
αυτὰς αταξίας ποιήσαι. ταῦτα ἐστι τα έξαίρετα καί διαφέροντα Αὶγυπτῳ καὶ τη
ὰγιωτατη έκκλησία Ἄλεξανδρέων· εί δέ τι αλλο ή ἐκανονίσθη ή έδογματίσθη συμπαρόντος ιε
τοῦ κυρίου καὶ τιμιωτατου συλλειτουργοῦ καὶ ὰδελφοῦ ὴμῶν Ἄλεξανδρου, αυτός παρων
ακριβέστερον ανοίσει πρός ὑμᾶς ατε δὴ καὶ κυριος καὶ κοινωνός τῶν γεγενημένων τυγ-
χανων. ευαγγελι3όμεθα δέ ὑμᾶς περὶ τής συμφωνίας τοῦ αγίου πασχα, ότι υμετέραις
εὑχαῖς κατωρθώθὴ καὶ τοῦτο τό μέρος, ῶστε παντας τους έν τή έῷα αδελφους τους μετὰ
τῶν 'ὶουδαίων τό πρότερον ποιοῦντας συμφώνως `Ρωμαίοις καὶ ὑμῖν καὶ πᾶσιν ὴμῖν 2ο
τοῖς ἐξ αρχαίου μεθ' ὑμῶν φυλασσουσι τό πασχα ἐκ τοῦ δεῦρο αγειν. χαίροντες
ουν ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι καὶ ἐπὶ τη κοινή είρήνη καὶ συμφωνία καί ἐπὶ τῷ πᾶσαν αίρε-
σιν ἐκκοπήναι αποδέξασθε μὲν μετὰ μεί3ονος τιμής καὶ πλείονος αγαπης τόν συλλειτουργόν
ὴμῶν, υμῶν δὲ ἐπίσκοπον 'Αλέξανδρον τόν ευφραναντα ὴμᾶς τή παρουσία καὶ ἐν ταυτη
τή ὴλικία τοσοῦτον πόνον ὑποσταντα ὑπὲρ τοῦ εὶρήνην γενέσθαι καὶ παρ' υμῖν. εὑχεσθε εε
δὲ καὶ περὶ ὴμῶν απαντων, ίνα τὰ καλῶς έχειν δόξαντα ταῦτα βέβαια μένοι διὰ τοῦ
παντοκρατορος θεοῦ καὶ διὰ τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ίησοῦ Χριστοῦ ἐν ὰγίῳ πνευματι, ὴ
δόξα είς τους αὶῶνας τῶν αὶώνων. αμήν.

Οί ἐν Νικαία συνελθόντες ἐπίσκοποι ήσαν δέ ἐγγυς τριακόσιοι κατακρίναντες
τὴν αρειανὴν αίρεσιν καὶ καθαιρήσαντες τους περὶ Ἄρειον. λοιπόν ἐξέθεντο ἐγγραφως εο
τὴν ἐκκλησιαστικὴν πίστιν πρός έλεγχον κατὰ πασης αίρέσεως.

Τὰ ἐν τη Νικαία ἐκτεθέντα, ἔδοξε τὰ ὑποτεταγμένα.
Πιστευομεν είς ένα θεόν, πατέρα, παντοκρατορα, παντων ὁρατῶν τε καὶ

ὰορατων ποιὴτήνζ· καὶ είς ένα κυριον 'ίησοῦν Χριστόν τόν υίόν τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα
ἐκ τοῦ πατρός μονογενή, τουτέστιν έκ τής ουσίας τοῦ πατρός, θεόν έκ θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, εε
θεόν αληθινόν ἐκ θεοῦ αληθινοῦ, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, όμοουσιον τῷ πατρί, δι” ου
τὰ παντα ἐγένετο τα τε ἐν ουρανῷ καὶ τὰ ἐν τη γή, τόν δι' ὴμας τους ανθρώπους
καὶ διὰ τὴν ὴμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ένανθρωπήσαντα, παθόντα
καὶ ανασταντα τή τρίτη ὴμέρα, ὰνελθόντα είς ουρανους, ἐρχόμενον κρῖναι Ξῶντας καὶ
νεκρους· καὶ είς τό αγιον πνεῦμα. τους δἐ λέγοντας 'ήν ποτε ότε ουκ ήν' ή 'ουκ ήν πρὶν το
γεννηθη' ή 'ἐξ οὑκ όντων ἐγένετο' ὴ ἐξ έτέρας ὑποστασεως ή ουσίας φασκοντας είναι ή

ε. 37 = Πτὶτμμαε 24 (ΙΙΙ 51)
ΒΚΟ ΚΕ
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Πο αεοτειὶε Νὶσοεπσε εγτισαί 37, 2-39, ι. 37

κτιστὸν ὴ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υὶὸν τοῦ θεοῦ τους τοιοὐτους άναθεματί3ει ὴ καθο-
λικὴ καὶ άποοτολικὴ έκκλησία.

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς τη καθολικη 'Αλεηανδρεων ὲκκλησία.
Χαίρετε, άγαπητοὶ άδελφοἰ. τελείαν παρά τῆς θείας προνοίας εὶλἠφαμεν χάριν,

5 ῖνα πάσης πλάνης άπαλλαγἑντες μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιγινὼσκωμεν πὶστιν. οὐδὲν
λοιπὸν τῷ διαβὀλῷ ἔξεστι καθ' ὴμῷν· παν ὅ, τι δ' άν κακοτανησάμενος ὲιτεχείρησεν,
ἐκ βάθρων άνηρηται· τάς διχονοίας, τά σχὶσματα, τοὐς θορὐβους ἐκείνους καὶ τά τῷν
διαφωνιῷν ῖν' οὐτως είπω θανάσιμα φάρμακα κατά θεοῦ κἐλευσιν ὴ τῆς ἀληθείας ἐνίκησε
λαμπρὀτης. ένα τοιγαροῦν άπαντες (θεον) καὶ τῷ ὀνὀματι προσκυνοῦμεν καὶ είναι πεπιστεὐ-
καμεν. ίνα δὲ τοῦτο γἐνηται, ὐπομνὴσει θεοῦ συνεκάλεσα εὶς τὴν Νικαἑων πόλιν τοὐς
πλείστους τῷν ὲπισκὀπων, μεθ' ῷν καθάπερ ὡς είς ἐξ ὐμῷν ἐγὼ συνθεράπων ὐμἑτερος
καθ' ὐπερβολὴν είναι χαίρων καὶ αὐτὸς τὴν τῆς ἀληθείας ἐξἐτασιν άνεδεξάμὴν. ὴλἐγχθη
γοῦν άπαντα καὶ άκριβῷς ἐξἠταοται, όσα δὴ άμφιβολίαν ὴ διχονοίας πρόφασιν ἑδὀκει
γεννᾶν, καὶ φεισάσθω ·ὴ θεία μεγαλειότης, ὴλίκα καὶ ὡς δεινά περὶ τοῦ ἡμετέρου σωτηρος,

πι περὶ τῆς ὲλπίδος καὶ Ξωῆς ὴμῶν άπρειτῷς ἑβλασφὴμουν τινὲς τάναντία ταῖς θεοπνεὐοτοις
γραφαῖς καὶ τη άγία πίστει φθεγγὀμενοί τε καὶ πιστεὐειν ὁμολογοῦντες.

Τριακοσίων γοῦν καὶ πλειόνων ὲιτισκὀπων ἐπὶ σωφροσὐνη τε καὶ άγχινοία θαυ-
μα3ομἑνων μίαν καὶ τὴν αὐτὴν πίστιν, ὴ καὶ ταῖς άληθείαις άκριβὴς τοῦ θείου νόμου
πεφυκε πίστις, εῖναι βεβαιοὐντων, μόνος 'Άρειος ἐφωράθη τῆς διαβολικῆς ὲνεργείας

20 ὴττημἐνος καὶ τὸ κακὸν τοῦτο πρῷτον μὲν παρ' ὐμῖν, ἔπειτα δὲ καὶ παρ” ἑτἐροις άσεβεῖ
γνώμη διασπείρας. άναδεξὼμεθα τοιγαροῦν ὴν ὁ παντοκράτωρ παρέσχε γνὼμην·
ὲιτανἑλθωμεν ἐπὶ τοὐς άγαιτητοὐς ὴμῷν άδελφοὐς, ὥν ὴμᾶς τοῦ διαβόλου άναιδἠς τις
ὐπηρὲιπς ἐχὼρισεν, ἐπὶ τὸ κοινὸν σῷμα καὶ τά γνἠσια ὴμῷν μέλη σπουδη πάσῃ
ῖωμεν. τοῦτο γάρ καὶ τη άγχινοία καὶ τη πίστει καὶ τη ὁσιότὴτι τη ὐμετἐρα πρἐπει, ῖνα
τῆς πλάνης ἐλεγχθείστις ἐκείνου, δν τῆς ἀληθείας ἐχθρὸν εῖναι σννἐστηκε, προς τὴν θείαν
ὲπανἐλθητε χάριν. ὁ γάρ τοῖς τριακοσίοις ὁμοῦ ὴρεσεν ἐπισκὀποις, οὐδὲν ἐστιν ἕτερον
ὴ τοῦ θεοῦ γνωμη, μάλιστα ὁπου γε τὸ άγιον πνεῦμα τοιοὐτων καὶ τηλικοὐτων άνδρῷν
ταῖς διανοίαις ὲγκείμενον τὴν θείαν βοὐλὴσιν ἑξεφὡτισε. διὸ μὴδεὶς άμφιβαλλἐτω, μηδεὶς
ὐπερτιθἐσθω, άλλά προθὐμως πάντες εὶς τὴν άλὴθεστάτην ὁδὸν ἑπάνιτε, ὶν' ἑπειδάν
όσον οὐδἐπω πρὸς ὐμᾶς άφίκωμαι, τάς ὀφειλομἐνας τῷ παντεφὀρῷ θεῷ μεθ' ὐμῷν ὁμο-
λογἠσω χάριτας, ὁτι τὴν εὶλικρινῆ πίστιν ἑπιδείξας τὴν εὐκταίαν ὴμῖν άγάπην άποδἑδωκεν.

καὶ άλλη χειρὶ. ὁ θεὸς ὐμας διαφυλάξει, άδελφοὶ αγαπητοί.
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Άντίγραφον ὥν ἐκὸμισαν Συγκλὴτιος καὶ Γαυδέντιος μαγιστριανοί.
Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπισκὀποις καὶ λαοῖς.
Τοὐς πονηροὐς καὶ άσεβεῖς μιμησάμενος 'Αρειος δίκαιος ἐστι τὴν αὐτὴν ὲκείνοις

ὐπἑχειν άτιμίαν. ὥο-ιτερ τοίνυν Πορφὐριος ὁ τῆς θεοσεβεὶας ἑγθρὸς συντάγματα άττα
ο. 38 = Πτὶκιιπαε 25 (ΠΙ 52). Πει· Βτὶοί ινὶτα τιειοὶ1 Ατὶισμσεὶμε νσμ $οὶ:1·ει.ὶ:οε Ι σ, 17 ῖῖῖπετῖὶοἱετε, νοτι αστα
ννὶοαετ Οεὶεεὶιιε ΙΙ 37, 1 (νὶοὶὶσὶοὶπὶ: αὶτεὶτὶ: αμε Αὶὶπαιτιειείυε) μπα Τὶιεοαοτμε ῖ..εοὶ:οι· (Οσα. Μοτο. ἔτ. 344, ίοὶ. 343)
ειὶοὶπατιἕὶε εὶμα. Ατὶιασειείυε ὶεὶ: σὶοὶαὶ: αίο νοτὶσεο αει· Βεὶαοιι ὶειτοὶὶπίεοὶαεμ ϋρετεεαμμεομ αεε Οσα. νετσσ. 6ο
σπα αεε Οσα. Ρατῖε. Ιστ. 168: (Αρτα οοσο. οοο. Ἑν 2 Ρ. τοκ) ο. 39 = Πτῖεσσαο 33 (ΠΙ 66). Πει· Βιτεί
ινὶτα ιταοὶτ Αεὶῖεισσείπε νοπ Ξοὶιτειτεε Ι 9, 3ο ῦῖσετὶὶεἱετὶ, νσσ αειπ κνίοαετ Οεὶειείμε ΙΙ 36, 1 (αοοῖτ νει·πιι.ιὶ.ὶὶοῖ:ι
αὶτεῖιι: ασε Ατὲισπσεὶμε) μτια Τῖτοσαοτιιε Εεοτοτ (Οσα. Μοτο. ετ. 344 ἰσῖ. 33®) ειρῖααιιἔὶε είπα. Βίε ὶοεὶαοιτ
Ισὶεὶμὶεοὶαομ ὶ.Ϊὶ3οι·εετ:μι:ιεοι:ι αεε Οσα. νετσμ. 6ο ιιεια αει· Ιοτοὶσίεοὶτειπ Κὶτοὶιοοτοσὶιὶεεεωσαὶμοεεσ εσννὶο αὶο
εγτίεοὶτε ὶσεσι.ιτ:οι:ι νοα Ατὶτειμειεὶυε μπειομαπἔἰἕο Ωυεὶὶεπ 33 Βγποὶοὶὶιιε μπα Οεμαομτὶμε Ειτσοὶτὶοει αίο Βοὶαειι
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38 Πε αεοτειὶε Νὶοαειιοε ενμοαί 39, ι-ιιο, 6.

παράνομα κατά τῆς θρησκείας συστησάμενος άξιον εὐρατο μισθὸν καὶ τοιοῦτον ὥστε
ὲπονείδιστος μὲν αὐτὸς πρὸς τὸν ἑξῆς γενέσθαι χρόνον καὶ πλείστης ἀναπλησθιῆναι κακο-
δοξίας, άφανισθῆναι δὲ τά ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, οῦτω καὶ νῦν έδοξεν Ἄρειόν
τε καὶ τοὐς 'Αρείῷ όμογνώμονας Πορφυριανοὐς μὲν καλεῖσθαι, ίν' ὥν τοὐς τρόπους μεμίμην-
ται, τοὐτων έχωσι καὶ τὴν προσηγορίαν. πρὸς δὲ τοὐτῳ καὶ εῖ τι σὐγγραμμα ὐπὸ 5
,Αρείου συντεταγμένον εὐρίσκοιτο, τοῦτο πυρὶ παραδίδοσθαι, ῖνα μὴ μόνον τὰ φαῦλα
αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας αφανισθείη, άλλά μηδὲ ὐπόμνημα αὐτοῦ όλως ὐπολείποιτο. ὲκεῖ-
νο μέντοι πρσαγορεὐω, ὡς εῖ τις σὐγγραμμα ὐπὸ 'Αρείου σννταγὲν φωραθείη κρὐψας καὶ
μὴ εὐθὲως προσαιεγκὼν καὶ πυρὶ καταναλὼσας, τοὐτῳ θάνατος ἔοται 3ημία. παρα-
χρῆμα γάρ άλοὐς ἐπὶ τοὐτῳ κεφαλῆς ὐποστήσεται τιμωρίαν. ιο

καὶ άλλη χειρί· ό θεὸς ὐμας διαφυλάξει, άδελφοὶ αγαπητοί.

Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς Ἄρείῷ καὶ τοῖς σὐν αὐτῷ Ἄρειανοῖς.
Κακός έρμηνεὐς αὐτόχρημα είκων (τε) καὶ άνδριάς (ἐστι) τοῦ διαβόλου. ὥσπερ γάρ

έκεῖνον οἱ δεινοὶ πλάσται πρός απάτης δέλεαρ πλάττουσιν, οὶονεὶ κάλλους αὐτῷ εὐπρέ-
πειαν προσμηχανὼμενοι αίσχίστῷ καθάπαξ όντι τὴν φὐσιν, όπως αν τοὐς ταλαι- 16
πὼρους άπολλὐοι πλάνην αὐτοῖς προπίνων, τὸν αὐτὸν οῦτος αν οίμαι τρόπον ποιήσειεν, ῷ
μόνον σπουδῆς άξιον τοῦτ' είναι δοκεῖ, τὸ τά τῆς οὶκείας ίταμότητος δηλητήρια άφειδῷς
προβάλλεσθαι. τοιγάρτοι καινὴν καί, άφ' οὐ γεγόνασιν άνθρωποι, οὐδεπὼποτε φα-
νεῖσαν άπιστίας είσάγει πίστιν, διόπερ οὐδὲν τῆς αληθείας αρα άπαδον ὲι‹εῖνο φαίνεται
τὸ πάλαι τῆ θεία ρήσει διηρθρωμένον, ότι πρὸς τό κακόν εἰσι πιστοί. τί δ' αν τις πο
έκεῖνο λέγοιτο τὴν τοῦ βουλεὐεσθαι χάριν αὐτὸν άπολωλεκότα μηκέτι κουφισμοῦ τινα
ὲπικουρίαν εὐρασθαι έπιθυμεῖν; τί τοίνυν φημί, Χριστέ Χριστέ, κὐριε κὐριε; τί δήποτε
ὴμᾶς τὸ άσεβὲς τοῦτο ληστήριον όσημέραι τιτρὼσκει; έστηκεν έξ έναντίας δεινή τις
βιαία τόλμα, βρυχαται ὲπιπρίουσα τὸν όδόντα δὐσμορφος ὐπ' άτιμίας καὶ παντοδαποῖς
περιτετρωμένη έγκλήμασιν. αὐτη μέντοι έν τῷ νόμῷ καὶ τῷ περὶ σοῦ κηρὐγματι εε
ὥσπερ τισὶ 3άλαις καὶ τρικυμίαις κακῷν διαφορουμένη έξερεὐγσται μὲν έξὡλεις λόγους,
γράφουσα δὲ τοὐτους έκφαίνει, οὐς οὐδέιτστε σὐ τῷ άῖδίῷ τῆς σαυτοῦ πηγῆς τῷ πατρὶ
συννπάρχων (έν) ταῖς περὶ σαυτοῦ γνὼσεσιν άφὼρισας. συνάγει δὲ όλως καὶ συμφορεῖ
δεινά όττα καὶ ἀνομα άσεβήματα, νῦν μὲν τάς γλωττας κραδαίνουσα, νῦν δ'αῦ πάλιν ταῖς
τῷν άθλίων σπουδαῖς έπαιρομένη, οὐς έπ' αδείας αὐτη παρόντας έξαπατζί καὶ φθείρει. το

Βοὐλομαι δὲ ήδη τοῦ προέδρου αὐτῆς τὴν φὐσιν έξέτάσαι. τί γάρ δὴ λέγει; »ὴ
κατέχωμεν«, φησίν, »οὐ ήδη ἐγκροτεῖς γεγόναμεν ή γενέσθω ὡς αὐτοὶ βουλόμεθα‹‹.
πέπτωκε καὶ ταῦτα πέτιτωκε άναιροὐμενος ››δόλῷ‹‹, φησίν, ››ῆ δεινότητι πανουργίας‹‹.
οὐδὲν διαφέρει. σεμνὸν μόνον ήγεῖται, ό διά πονηρός έπινοίας εἰς αὐτὸν εὶσερρὐη.
››πλήθη«, φησίν, »ὲχομεν‹‹. προβήσομαι δὴ μικρόν αὐτὸς έιτὶ τὸ πρόσθεν, ὡς αν τῷν σε

Ξοῖπτεὶδεσ ία ο. 3ο μπα .ςο ία: ]σ1πε 333 ιιειοὶτ Αὶεκεισατὶειι, νεὶ. αὶε δι.ιὶ:›εΕιι·ίρι:ίοι: ασίστ ‹:. .ςο 3. 43, 4.
Πὶο Βεὶαετι Μσἔίείτὶ ῖοεεοεπειι ειιιοῖτ Ατῖτεααεὶμε, Αροὶοηὶει εοοιιπαο 39 (Μὶετιε 23, 337 Β)
ο. 4ο = Πτῖιμαασ 34 (ΠΙ 69). Ὁει· Βιτοί ινίτα ι:ιει:ὶ:ι Αέὶιασεείμε νοα Οεὶειεὶιιε ΙΙΙ 19 ῦὶ:›ετΙίείε1τ. Ποτ Βτίοί
ιναι· Ξοὶαοτοε Ι ο, 64 ειιιε Ατίτειιιοεὶσε ιιατοι· αει· ῖἕδεκεεὶιτὶίτ κατά 'Αρείου καὶ τῷν ὁμοδόξων αὐτοῦ Βεκαααί,
αει οτ ο. .<,ο ιιιτα 41 ίιτι Ζμεοιπαποτιὶαεπἕ ταὶτ Νίοαα ετνναῖπιτ

ΒΚΟ (αδ Ζ. 12 ίεὶπὶὶ: Ο) ΚΕ

1 τοσοῦτον Ε 11 καὶ › Β | διαφυλάξει ΚΕ διαφυλάξαι Ο διαφυλάξοι ΒΚ 1: ε. Κα. νδ Β
μδ Κ λι Κ 7Ἐ Ε* 7Ε Εῖ 13 τε σαοῖτ Οεὶ. | ἐστι τιειοῖι Οεὶ. 13 τὴν φὐσιν ΒΚ τη φὐσει ΚΕ
Οεῖ. ί άν τοὐς ΒΚΚ® αὐτοὐς Κ°Ε | άν ιῖιὶ:›ο1 α. Ζείῖο Β 16 προπίνων ΒΚ προπείνων Κ προ-
πεινῷν Ε οὶμαι προτείνων ὴ προπίνων Ε ο.. Κα. πρστείνων Κ α. Κα. Οεῖ. 18 προσβάλλεσθαι ΚΕ
1ο άπζιδον άρα ~ Κ 21 αὐτὸν] αὐτῷν ΚΕ 2: εὐρεσθαι Κ εὐράσθαι Ε 24 τοὐς όδόν-
τας Ε 27 σὐ] ἐν Ε 28 (έν) Ηεῖῖκεὶ | σαυτοῦ] αὐτοῦ Ε 31 λέγειν Ε 3: οὐ ιιειοὶι
Οοῖ. ὴ οὐ ΒΚΚΕ 33 άναιροὐμενος τιειοὶτ Οοὶ. ναὶ άρνοὐμενσς ΒΚΚΕ καταργοὐμενος δοῖινν.
34 εὶσερρὐει Κ έρρὐη Ε 33 δὴ] δὲ Ε | μικρός Ε
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τῆς μανίας πολέμων θεατὴς γένωμαι. αὐτός, ἔφην, ὲγὼ προβήσομαι ό τοὐς τῶν άφρόνων
πολέμους παὐειν εὶωθώς. άγε δή, ”Αρες ”Αρειε, άσπίδων [εἰ] χρεία. μὴ σὐ γε τοῦτο ποιήσης,
ὶκετεὐομεν. έττισχέτω γοῦν σε ή τῆς 'Αφροδίτης όμιλία. αλλά γάρ είθ' ως τοῖς όχλοις
άριστα συνεκροτῆσθαι δοκεῖς, οὐτω σοι τῆ περὶ τόν Χριστόν εὐσεβεία τιροσῆκε άκμά3ειν.

τι ἰδοὐ δὴ πάλιν αὐ ὶκέτης έρχομαι καὶ τοῖς όπλοις παμπληθὲς ἱσχὐων μάχεσθαι μὲν οὐκ
ἐθέλω, τῆ δὲ τοῦ Χριστοῦ πεφραγμένος πίστει σὲ τε ὶάσαθαι καὶ τοὐς άλλους θεροτττεῦσαι
βοὐλομαι. τί οῦν φὴς ταῦτα πράττειν, ά (μὴ) τοῖς ήθεσι προσῆκε τοῖς σοῖς; άλλά μεθ'
ὁποίας ήσυχίας, εἰπέ μοι, ή τίνα περιουσίαν περιβεβλημένος, μάλλον δὲ ἐφ' ό, τι προπε-
τείας ἑληλακώς; ῶ τόλμης ὐπὸ κεραυνῶν άξίας καθαιρεθῆναι. άκοὐσοτε γάρ, οῖα δεδή-

ι0 λωκε πρώην πρός με, ὶόν άποστά3οντι γράφων τῷ καλάμῷ. ››οῦτω‹‹, φησί, ιιπιστεὐομενι.
είτ', οίμαι, προσθεὶς οὐκ οίδα άττα σοβαρῶς πως καὶ μάλα άκριβῶς έξησκημένα, προιὼν
πορρωτέρω οὐδὲν ό, τι τῶν δεινῶν άπεσιώπησεν, άλλ' όλον, ώς άν εῖποι τις, τόν τῆς
παρανοίας άνέῷξε θησαυρόν. »άπελαυνόμεθα«, φησί, »καὶ τὴν τοῦ εὶσδηκθῆναι ὴμάς
άδειαν άφαιροῦνται«. ἀλλ' οὐδὲν πω ταῦτα πρός τό πράγμα, τοῖς δὲ έξῆς προσέχετε τόν

15 νοῦν· αὐτοῦ γάρ χρήσομαι τοῖς ρήμασι. ››δεόμεθα«, φησὶ, ››έάν έττὶ τῆς αὐτῆς έπιμείνη
γνώμης ό τῆς 'Αλεξανδρείας έιτίσκοπος, άδειαν ὴμῖν τοῦ λοιποῦ δοθῆναι κατά τὴν τοῦ
νόμου διάταξιν τάς ένθέσμους καὶ άπαραιτήτους θεραπείας τῷ θεῷ έττιτελεῖν‹‹. ῶ
δεινῆς άναιδείας, ὴν οπουδῆ τῆς αληθείας άπελέγξαι προσῆκεν. ό γάρ αὐτῷ καθ' ὴδο-
νὴν έτὐγχανεν όν, τοῦτο τῆ συντομία τῆς φράσεως άπετυπώσατο. τί φὴς άτοπε;

20 διαστασιν εὐπρόσωπον ὴμῖν τῷ σαθρῷ τῆς κατεαγυίας σου διανοίας έπιτειχί3ειν
μηχανά καὶ τοὐς έττὶ κακῷ σοι προσπλακέντας άπολέσαι σπεὐδεις; ››τί οὐν«, φής,
»πράξω, εἰ μηδεὶς άξιον ήγεῖται με δέξασθαι‹‹; τοῦτο γάρ πολλάκις έκ τῆς άνοσίας φά-
ρυγγος έκβοάς. δὲ τοὐναντίον έρομαί σε· ποῦ δὲ σαφὲς γνώρισμα καὶ μαρτὐριον
τῆς σεαυτοῦ διανοίας έττεδείξω; ήν έχρῆν σε διαπτὐξαντα καὶ τοῖς θείοις καὶ τοῖς άνθρω-

25 πίνοις σαφῆ καταστῆσαι. καὶ μάλισθὐ ότε τά ὶοβόλα τῶν έρπετῶν τό τηνικαῦτα μάλλον
άγριαίνειν πέφυκεν, όταν έαυτά τοῖς τῶν φωλεῶν μυχοῖς ένιδρυνθέντα αῖσθηται.

Ἐκεῖνο δέ γε λίαν άστεῖον αὐτοῦ τό σπουδαίως εῦ μάλα καθάπερ ὐττό τι προσω-
πεῖον αὶδοῦς σιγὴν πλόττεσθαι. τη μὲν τοῦ σχήμστος τέχνη τιθασσόν σεαυτόν καὶ χειροήθη
σὐ γε παρέχεις, κακῶν δὲ μυρίων καὶ έπιβουλῶν ένδον γέμων τοὐς πολλοὐς λέληθας.

80 άλλ' ῶ τῆς άθλιότητος· ὡς ὁ πονηρός βεβοὐληται, οὐτως 'Άρειος ὴμῖν άνομίας έργαστή-
ριον κατεστήσατο. λέγε δὴ νῦν μοι παρελθὼν τῆς σεαυτοῦ πίστεως τό γνώρισμα
καὶ μηδαμῶς γε άποσιωπήσης, ῶ τό μὲν στόμα διάστροφον, τὴν δὲ φὐσιν όξὐρροπον
πρός πονηρίαν κεκτημένε· ››ένα« λέγεις »θεόν‹‹; σὐμιμηφον έχεις κάμέ, οῦτω φρόνει. ››τῆς
οὐσίας αὐτοῦ άναρχον καὶ άτελεὐτητον λόγον εὶναι« φής; στέργω τοῦτο· οῦτω πίστευε.

35 εῖ τι περαιτέρω προοπλέκεις, τοῦτ' άναιρῶ· εῖ τι πρός άσεβῆ χωρισμόν συγκαττὐεις,
τοῦτο οῦτε όράν οῦτε νοεῖν όμολογῶ· εὶ »τὴν τοῦ σώματος ξενίαν πρός οἰκονομίαν τῶν
θείων ένεργειῶν‹‹ παραλαμβάνεις, οὐκ άποδοκιμά3ω. εὶ »τό πνεῦμα τῆς άϊδιότητος ἐν
τῷ ὐπερέχοιττι λόγῷ γεγενῆσθαικ λέγεις, δέχομαι. τίς ὲγνω τόν πατέρα, εὶ μὴ ό ἐλθὼν άπό
τοῦ πατρός; τίνα έγνω ό πατήρ, εἰ μὴ όν άῖδίως καὶ άνάρχως έξ αὐτοῦ γεγέννηκε; σὐ

40 μὲν ››ὐπόστασιν ξὲνην‹‹ ὐποτάττειν οῖει δεῖν κακῶς δήπου πιστεὐων, ἐγὼ δὲ τῆς ὐπερεξό-
χου καὶ έττὶ πάντα διηκοὐσης δυνάμεως τό πλήρωμα τοῦ πατρός καὶ υὶοῦ οὐσίαν μίαν

ΒΚΚΕ

2 [εὶ] πειοὶα Ερίρτι. ῖιοετ. 6ο, ο, 6 (ΙΙΙ 16ο, 3) | ποιήσεις ΚΕ 3 πσοῖι ή Κειεστ ν. σει. 3 Βυοῖτ-
ετειδετι Κ κ συνκεκροτῆσθαι Κ σ·ὐι‹εκροτῆσθαι ΕΕ συνεκροτῆσθαι Ε | συνεκροτῆσθαι -ι- άριστα
ΚΕ, ῖεαοοὶτ σιιετσαὶεττ ΚΕ ) προσῆκε Ορ. προσῆν ΒΚΚΕ 7 μὴ εισοῖι Οεῖ. (ΑΙ Η) ο οὶα ΒΚ
ά ΚΕ Οοῖ. 13 παρανοίας ΚΕ Οοὶ. παροινίας ΒΚ | άνεώξασθαι Ε 13 έπιμένη ΚΕ Οεὶ.
μείνη Κ το άνστυπώσατο ΒΚ 23 δὲ] μέν οὐν ΒΚ 25 ότε Ξοὶινν. ότι Οεὶ. τότε ΒΚΚΕ
28 πλάττεσθαι Κ Οεῖ. πλάττεται ΒΚΕ σο παρέχεις] προάγεις οδοί· εκρ. Β κο δεῖν ΚΕ Οοῖ. › ΒΚ
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είναι γινώσκω. εί τοίνυν σὐ άφαιρεῖς μὲν απ' ἐκείνου, αφ' οὐ χωρισθῆναι οὐδέ διανοία
τῶν ἐρεσχελοὐντων δεδὐνηται οὐδεπώποτε οὐδέν, προσθήκης δὲ χαρακτῆρας εῖδοποιεῖς
καὶ όλως γνωρίσματα 3ητήσεων διορί3εις ἐκείνῷ, ῷ όλόκληρον μὲν ἐξ ἐαυτοῦ τὴν αῖδιότητα
δέδωκεν, αδιάφθορον δὲ τὴν έννοιαν, αθανασίας δὲ δι' ἐαυτοῦ καὶ έκκλησίας ένειμε πίστιν-
κατάβαλε οῦν δή, κατάβαλε τό εὐηθες τοῦτο ανόμημα, ῶ άστεῖε σὐ καὶ εὐφωνε καὶ τά 5
κακά πρός αττιστίαν τῶν ανοήτων ἐξαδων. εὶκότως άρα σε ό πονηρός τη ἑαυτοῦ
κατεστρέψατο κακία, καὶ τοῖς μὲν ίσως ήδὐ τό τοιοῦτον είναι ἐδόκει (οῦτω γάρ ζάστεῖον)
σεαυτόν (προσ)πεποίηκας), ἐστι δὲ πάντη όλέθριον τό κακόν. φέρε δή, τῆς ἐν τοῖς
ατοπήμασι διατριβῆς άπαλλαγεὶς άκουε, ῶ δαιμόνιε Ἄρειε. σοὶ γαρ διαλέγομαι. τῆς
έκκλησίας δήπου τοῦ θεοῦ αττοκεκηρυγμένος οὐκ αὶσθάνη; άπόλωλας, εὐ ῖσθι, έαν μὴ ιο
βλέφας εἰς σεαυτόν τὴν παροῦσάν σου κατακρίνης άνοιαν. αλλ' έρεῖς, ῶς όχλοι συμπράτ-
τουσί σοι καὶ τας φροντίδας απελαφρὐνουσιν.

'Άκουε δὴ οῦν μικρόν ὐπσσχὼν τά ῶτα, ῶ ανόσιε 'Άρειε, καὶ σὐνες τὴν σαυτοῦ
άνοιαν. σὐ δέ, ῶ πάντων κηδεμὼν θεός, εὐμενὴς εῖης τῷ λεγομένῳ, εὶ πίστεως έχοιτο.
ἐγὼ γάρ ό σός άνθρωπος ίλεω έχων τὴν παρά σοῦ προμήθειαν καὶ ἐξ Ἑλληνικῆς καὶ τε
ἐκ 'Ρωμαικης γραφῆς πάνυ αρχαιοτάτης σαφῶς αποδείξω τὴν 'Αρείου μανίαν πρό τρισ-
χιλίων που ἐτῶν ὐπό τῆς “Ερυθραίας προρρηθεῖσάν τε καὶ προφημισθεῖσαν. έφη
γάρ έκείνη γε· ››οὐαί σοι, Λιβὐη, ἐν παραλοις κειμένη χώροις· ήξει γαρ σοι καιρός, ἐν
ῷ μετά τοῦ δήμου καὶ τῶν σαυτῆς θυγοτέρων δεινόν αγῶνα καὶ ώμόν καὶ παγχάλεπον
ὐπελθεῖν αναγκασθήση, αφ' οὐ κριτήριον μα: εἰς άπαντας πίστεώς τε καὶ εὐσεβείας δια- το
δοθήσεται, σοὶ δὲ πρός έσχατον άποκλινεῖ καταστροφῆς. ὐμεῖς γάρ τῶν οὐρανίων ανθῶν
τό δεκτήριον ανασπάσαι τετολμήκοττε καὶ δήγματι σπαράξαι καὶ μέντοι σιδηροῖς έγ-
χράναι τοῖς όδοῦσι‹‹._ τί δῆτα, ῶ πανοῦργε; ποῦ γῆς σαυτόν είναι νῦν όμολογεῖς;
ἐκεῖ δηλονότι. κατέχω γάρ σου τά γράμματα, ά τῷ Τἦ9 μανίας καλάμῷ πρός με διηςάραξας,
έν οίς φὴς παντα τόν Λίβυν δῆμον σὐμιμηφου είναί σοι πρός σωτηρίαν δήπου. εἰ δὲ οὐ εε
φήσεις ταυτὶ οὐτως αειν, μαρτὐρομαι ήδη τόν θεόν, ή μὴν αρχαιότατον τῆς 'Ερυθραίας
πυκτίον Ἑλληνικῆ σνντσταγμένον γλώττη είς 'Αλεξάνδρειαν αποστέλλειν, ώς άν θότιτον
απόλοιο. είτα σ·ὐ αναμάρτητος, ῶ δικρανοφόρε; εῖτα οὐ σαφῶς απόλωλας, ῶ άθλιε, τοιοὐτῳ
δεινῷ περιεστοιχισμένος; ίσμεν, 'ίσμεν σου τό έγχείρημα· ποία φροντίς, ποῖόν σε θρότιτει
δέος; οὐ λέληθεν ὴμάς· ῶ δὐστηνε καὶ ταλαίπωρε, ῶ τῆς αμβλὐττιτος τῶν σῶν φρενῶν, ός το
οὐδὲ τὴν νόσον καὶ τὴν αμηχανίαν τῆς σεαυτοῦ ψυχῆς αναστένεις· ῶ ανόσιε, ός τὴν αλήθειαν
ποικίλοις διορὐττεις λόγοις καὶ τοιοῦτος ῶν οὐκ αίσχὐνη ὴμάς ῳέγων καὶ νῦν μὲν ἐλέγχων,
ὥς γε οῖει, νῦν δ' αὐ πάλιν νουθετῶν· ῶ πίστει καὶ λόγοις ὐπερφέρων, παρ' οίου δῆτα
οἱ άθλιοι έπικουρίαν ἐαυτοῖς πορί3εσθαι γλίχονται. καίτοι οὐδὲ συγγίνεσθαι τῷ
τοιοὐτῳ έχρῆν, οὐδὲ όλως αὐτόν προσφθέγγεσθαι, πλὴν εί μή τις ἐν τοῖς ὐποὐλοις τοὐτου 35
ρήμασι τὴν τοῦ όρθῶς βιοῦν ἐλπίδα τοῖς μετρίοις αποκεῖσθαι οῖεται. άλλ' οὐκ ἐστι
τοῦτο, πολλοῦ γε δεῖ, τό δί αληθές, ῶ τῆς ὐμετέρας ανοίας, όσοι τοὐτῳ συναναμίγνυσθε.
τίς άρα οῖστρος τῆς χαλεπῆς τοὐτου γλώττης καὶ τῆς όψεως ανασχέσθαι κατηνάγκασεν;

Εῖεν· αλλ' έττ' αὐτόν ῆδη σὲ βαδιοῦμαι τῷ λόγῳ· ῶ τὴν μὲν ψυχὴν άωρου συ, τὴν
δὲ γλῶτταν στωμὐλε, άττιστε δὲ τας φρένας, δός δή μοι τοῦ λόγου οὐκ άμφιλαφές τι λέγω 40
καὶ ὶππήλατον πεδίον, αλλ' οῦν κὐκλον γε εὐπερίγραφσν, μὴ σαθρόν μόνον, άλλ' ἐρρω-
ΒΚ ΚΕ

1 σὐ › Β : ὶδιοποιεῖς Ε κ έδωκεν Κ 7 είναι › ΒΚ | δοκεῖ ΚΕ 7/8 ‹άστεῖον) μτια
‹προσ› Ορ. ετινει Ιοί.: τσιπ τιπὺσκιωι εαιίπι ίεἰρεακι εἰπιιιίαειῖ οαετ Ϊεεὶττὶ ναὶ. 39, 27 Π. πεττοίηκας ΒΚΚΕ
πέπεικας Οεῖ. 11 σεαυτόν Κ ἐαυτόν ΒΚΕ 1: έιτελαφρὐνουσιν Ε 1κ εῖη Κ
13 ΐλεως ΚΕ ετ γάρ -ι- γάρ ειδετ σιιετεαίοττ Ε εε/23 έγχράναι] ἐχράνατε ΚΕ Οεὶ. 3ο οὐ
Κ°Ε° θα › ΒΚ°ΒΕτ 33 ιτττοφέρων Ε 37 ετη εὴ κε· εεί Ε· εε οιε-φος 3- εμε; κε σει.

¶ ον [(11 Π)

39 είεν › Ε Ι σε μ. τον λόγον Ε
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μένον τε καὶ στερρόν τη φὐσει, ῶ άνόσιε δῆτα καὶ κάκιστε καὶ κρυιμίνου. ὲξάγομαι γάρ
ταῦτα λέγειν· μάλλον δὲ βρόχον ήδη σοι περιάψας καὶ σνμποδίσας τῷ λόγῳ είς μέσους
σε καταοτήσω, ὡς αν πάς ό δήμος τὴν σὴν καταμάθη φαυλότητα. έττί αὐτό δὲ πορεὐσο-
μαι ήδη τό πράγμα. νενιμμέναι δήπουθέν εὶσιν αἱ χεῖρες· προσίωμεν ταῖς εὐχαῖς· άτικά-
λεσαι δὴ τόν θεόν. μάλλον δὲ μικρόν ἐπισχών, εὶπέ μοι, ῶ πανοῦργέ συ, τίνα θεόν έττικα-
λέαη πρός βοήθειαν; αλλά γάρ ήρεμεῖν οὐ δὐναμαι. ῶ τῶν πάντων έχων τό κῦρος
δέσποτα, ῶ τῆς μονήρους δυνάμεως πάτερ, διά τουτονὶ τόν ανόσιον όνείδη τε καὶ μώλω-
-πας καὶ μέντοι καὶ τραὐματα καὶ όδὐνας ή σ·ὴ έχει έκκλησία. 'Αρειός σοι τόπον ήδη προσ-
αρμό3ει καὶ μάλα γε εὐφυῶς, έφ' οὐ καθι3άνων οῖμαι σὐνοδον έαυτῷ ή παῖδα τὸν Χριστόν
τόν σόν τόν ἐκ σοῦ τόν τής ὴμετέρας ἐπικουρίας αρχηγέτην θέσεως νόμῳ περιπεποίηται καὶ
ῖσχει. έττάκουσον, άντιβολῶ σε, τῆς θαυμασίας πίστεως. σὲ τὴν κατά τόν τόπον
κινεῖσθαι, δέσποτα, κἱνησιν οῖσται. σὲ τῆς αφωρισμένης καθέδρας κὐκλῷ περιγράφειν
τολμα. ποῦ γάρ οὐκ έστιν ή σὴ παρουσία; ή ποῦ τὴν σήν οὐ πάντες ἐνέργειαν έκ τῶν
ἐπὶ πάντα σου διηκόντων νόμων αίσθάνονται; πάντα γάρ αὐτός περιέχεις, καὶ έξω σου
οὐτε τόπον οῦτε άλλο οὐδὲν έιτινοεῖσθαι θέμις. οὐτως ή σ·ὴ δὐναμις μετ' ἐνεργείας ἐστὶν
άπειρος. σὐ μὲν δὴ έπακουσον, ὁ θεός, ὐμεῖς δέ, πάς ό λαός, προσῇκετε τόν νοῦν. ό
γάρ άναίσχυντος οῦτος καὶ αχρεῖος, ὁ άτ' άκρον μοχθηρίας τε καὶ άνομίας ὁμοίως έληλακὼς
εὐλάβειαν σκήτιτεται. »άπαγε‹‹, φησίν, ››οὐ βοὐλομαι τόν θεόν έγὼ ὐβρεων πάθει
δοκεῖν ἐνέχεσθαι‹‹. καὶ διά τοῦτο ὐποτίθεμαι καὶ πλάττω θαυμάσια γε τη πίστει, ώς ό
θεός νεογενῆ καὶ νεόκτιστον οὐσίαν Χριστοῦ ποιησάμενος βοήθειαν ἐαυτῷ παρεσκευάσατο,
ώς γἐ μοι δοκεῖ. ››δ γάρ άν‹‹, φησίν, »απ' αὐτοῦ άφέλης, τοὐτῳ ἐλαττονα πεποίηκας«.
είτα, ῶ λυμεὼν καὶ όλέθριε, σοὶ τοῦτ' έστιπίστις; σὐ καθ' ὐπόθεσιν καὶ πλάσμα λαμβάνεις
τόν τά πλάσματα τῶν ἐθνῶν κατακρίναντα, σὐ έττείσακτον καλεῖς καὶ ώς ἐπὶ καθηκόντων
ὐπηρέτην τόν άνευ ἐνθυμήσεως καὶ λογισμοῦ τῷ συνυπάρχειν τη τοῦ πατρός άῖδιότητι

25 πάντα διανὐσαντα; ἐφάρμσσον νῦν, εἰ δὴ τολμάς, ἐφάρμσσον, φημί, τῷ θεῷ καὶ τό εὐλα-
βεῖσθαι καὶ τό ἐλπί3ειν τό ἐκβησόμενον, έτι δὲ τό ἐνθυμεῖσθαι, τό λογί3εσθαι τό σκεπτό-
μενον, (τό) γνώμην αποφαίνεσθαι καὶ διαρθροῦν καὶ όλως τό τέρπεσθαι, τό γελάν, τό
λυπεῖσθαι. τί τοίνυν φής, ῶ τῶν αθλίων αθλιώτερε, ῶ τῆς κακίας αὐτόχρημα μῆστορ;
σὐνες δή, εί δὐνασαι, ώς ἐν αὐτη γέ σου τη πανουργία μοχθηρός ῶν αλίσκη. »ό

80 Χριστός‹‹, φησί, »δι' ὴμᾶς πέττονθεν‹‹. αλλ' ήδη φθάσας έγωγε είπον, ώς μορφη σώματος
απεστάλη. ››ναί«, φησίν, ››αλλά δέος μὴ δόξωμεν κατά τι έλαττοῦντ. εῖτα, ῶ τῶν θηρίων
μεσίτα, ταῦτα λέγων οὐ μαίνη καὶ σαφῶς λυττας; ὶδοὐ γάρ δὴ ό κόσμος αὐτός μορφή,
ήγουν σχῆμα τυγχάνει ῶν καὶ οἱ αστέρες γε χαρακτῆρες προβέβληνται, καὶ όλως τό
πνεῦμα τοῦ σφαιροειδοῦς τοὐτου κὐκλου είδος τῶν όντων τυγχάνει όν καὶ ὥσπερ μόρ-

35 φωμα. καὶ όμως ό θεός πανταχοῦ πάρεοτι. ποῦ τοίνυν εἰσὶν ἐν τῷ θεῷ αὶ ὐβρεις; ή κατά
τί ό θεός ἐλαττοῦται; ῶ πατροκτόνε τῆς έττιεικείας σὐ, λόγισαι δή οῦν ἐξ αὐτοῦ
τεκμαιρόμενος καὶ ένθυμήθητι, εἰ αμάρτημα τοῦτ' είναι δοκεῖ, τό ἐν Χριστῷ παρεῖναι τόν
θεόν. ἐκεῖνος μὲν οῦν κατεῖδε τὴν ατιμίαν τοῦ λόγου καὶ τὴν τιμωρίαν οὐ βραδέως ἐττήγαγε.
χωρὶς δὲ τοὐτων καθ' ἐκαστην δήπουθεν ήμέραν άμαρτήμοττα έν τῷ κόσμῳ γίνεται.

40 καὶ όμως ό θεός πάρεοτι καὶ τα τῆς δίκης οὐχ ὐστερί3ει. τί οῦν παρά τοῦτο ἐλαττοῦται,
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εὶ τό μέγεθος αὐτοῦ τῆς δυνάμεως τά πανταχοῦ διαισθάνεται; οὐδέν, οίμαι. ό μέν
γάρ τοῦ κόσμου νοῦς διά τοῦ θεοῦ· δι' αὐτοῦ πάσα διαμονή. δι' αὐτοῦ πάσα δίκη. ή
δὲ τοῦ Χριστοῦ πίστις ανάρχως ἐξ αὐτοῦ. όλος δὲ θεοῦ νόμος ἐστὶ Χριστός, δι' αὐτοῦ τό
άπειρον άμα καὶ άτελεὐτητον έχων.

'Αλλά γάρ σὐ κατά σεαυτόν ἐννοῶν φαἱνη, ῶ τής μανίας λίαν· περίοτρεῳον νῦν 5
είς τὴν σαυτοῦ άπώλειαν τό τοῦ διαβόλου ξίφος. όράτε δὴ, πάντες ὁράτε, ώς γοεράς ήδη
προίσχεται φωνάς τῷ τοῦ έχεως ἐνισχημένος δήγματι, ῶς αὶ φλέβες αὐτοῦ καὶ σάρκες
τῷ ὶῷ ἐγκατειλημμέναι δεινάς άνακινοῦσιν ὁδὐνας, ὡς διερρὐηκεν αὐτοῦ τό σῶμα πάν
κατισχνωθέν - αὐχμοῦ τε καὶ ρὐπου καὶ θρήνων καὶ ώχριάσεως καὶ φρίκης καὶ μυρίων
τε γέμει κακῶν καὶ δεινῶς κατέσκληκεν _ ώς εὶδεχθὲς καὶ καταρρυπον τό τῆς κόμης δάσος, ιο
ώς όλος ήμιθνής καὶ ἐξασθενῶν ήδη τό βλέμμα, ως άναιμον τό πρόσωπον καὶ ὐπό μερίμνης
ἐκτετηκός, ώς ὁμοῦ πάντα εἰς αὐτόν συνδραμόντα, οὶστρος μανία τε καὶ ματαιότης, διά
τὸ χρόνιον τοῦ πάθους άγριόν τε καὶ θηριώδη σε πειτοιήκασιν. αὐτίκα οὐδὲ ἐπαισθανό-
μενος οῦ δὴ κακοῦ τυγχάνει ῶν ››αῖρομαι«, φησίν, »ὐφ” ήδονῆς καὶ ττηδῶ γε σκιρτῶν ὐττό
χαράς καὶ τιτεροῦμαι«. καὶ πάλιν νεανικῶς γε λίαν »εὶεν«, φησίν, »απωλόμεθα‹‹. τοῦτο τε
μέν γε καὶ αληθές ἐστι· σοὶ γάρ μόνῷ ή κακία τάς παρ, ἐαυτῆς σπουδάς δαιμιλῶς κεχσρή-
γηκε, καὶ ό πολλῆς έωνεῖτο τιμής, τοῦτό σοι βαστα δέδωκε. φέρε δή νῦν εὶπέ, ποῦ τα
σεμνά σοὐ ἐστι παραγγέλματα; απόνιιμαι δῆτα τῷ Νείλῳ σαυτόν, εὶ οῖόν τε, ῶ ατόπου
γέμων άνθρωπε αναισθησίας· καίτοι σὐ γε τὴν οὶκουμένην άττασαν τοῖς σεαυτοῦ ασεβή-
μασι διαταράξαι έσποὐδακας. άρα γε συνίης ώς άπαντα ήδη ό τοῦ θεοῦ άνθρωπος το
ἐγὼ ἐξεττίσταμαι; αλλά γάρ άπορῶ, πότερον μένειν ή απιέναι δεῖ· οῦτε γάρ βλέττειν
είς τοῦτον έτι δὐναμαι καὶ τὴν άμαρτίαν ἐπαισχὐνομαι, ώ 'Άρειε δῆτα ”Αρειε. ὴμάς μὲν
είς φῶς κατέστησας, σαυτόν δὲ είς σκότος, ώ ταλαίπωρε, κοτέβαλες. τοῦτό σου τῶν
πόνων πέφηνε τό τέλος.

'Αλλί ἐκεῖσε πάλιν ἐπάνειμι· πλῆθος είναι φὴς τῶν περὶ σὲ αλωμένων. εὶκός, οὶμαι, εε
καὶ δῇςου γε τοὐτους, δὴςου, φημί. λὐκοις γάρ έαυτοὐς καὶ λέουσι βρωθησομένους ἐι‹-
δεδώκασι. πλὴν αλλά καὶ τοὐτων έκαστος προσθήκη κεφαλαίων δέκα καὶ τελέσμασι
τοὐτων πιεσθεὶς αὐτίκα δὴ μάλα ὶδρώσει, ἐάν μὴ τὴν ταχίστην έττὶ τὴν σωτήριον δραμὼν
ἐκκλησίαν τὴν τῆς αγάπης είρήνην τῷ φίλτρω τῆς όμονοίας ἐπανέληται. οὐδὲ γάρ
δὴ ὐττό σοῦ λοιπόν ἐξαπατηθήσονται ἐ·ττὶ πονηρα συνειδήσει κατεγνωσμένου, οὐδ' ανέ- το
ξονται τέλεον άπολέσθαι ταῖς μιαραῖς σου 3η·τήσεσιν ἐμπλακέντες. σαφῆ καὶ γνώριμα
πάσι πρός γοῦν τόν ἑξῆς χρόνον τά σα ἐστι σοφίσματα· καὶ μὴν οὐδὲ αὐτός ανὐσαι τι
δυνήση, αλλά μάτην σχηματιη, ἐπιείκειάν τε καὶ πραότητα λόγων καθυττοκρινόμενος
καὶ άττλότητος ὡς εἰπεῖν προσωπεῖον έξωθεν περιτιθέμενος. μάταιον έσται σου τό
όλον τέχνασμα. αὐτίκα γάρ σε ή αλήθεια περιστήσεται. αὐτίκα σου τάς φλόγας ὁ ής εε
δυνάμεως ώς εἰπεῖν όμβρος αποσβέσει. καὶ μέντοι καὶ τοὐς ὲταίρους καὶ όμογνώμονας
σου ἐνόχους ήδη τη βουλη γενομένους αὶ τῶν δημοσίων λειτουργημάτων καταλήψονται
φροντίδες, έαν γε μή τήν ταχίστην αποφεὐγοντες τῆς πρός σὲ συνουσίας τὴν άδιάφθορον
άνταλλάξωνται πίστιν. οὐ δέ, ό σιδηρόφρων ανήρ, δεῖγμά μοι δός τῆς σῆς προαιρέ-
σεως, εἰ σαυτῷ πιστεὐεις καὶ έρρωσαι τῷ βεβαίῷ τῆς πίστεως καὶ καθαράν όλως έχεις 40
συνείδησιν. ήκε πρός ἐμέ, ήκε, φημί, πρός θεοῦ άνθρωπον. πίστευσον, ώς ταῖς ἐμαυτοῦ
πεὐσεσι διερευνήσομαί σου τά απόρρητα τῆς καρδίας· κάν μέν τι μανικόν ἐνεῖναι δόξη,
τὴν θείαν ἐιτικαλεσάμενος χάριν παραδείγματός σε κάλλιον ὶασομαι. ἐάν δὲ ὐγιαίνων
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-τὰ κα-τα ψυχὴν φανης, τό τής αληθείας φῶς ἐττιγνοὐς ἐν σοὶ καὶ τῷ θεῷ χάριν είσομαι
κσὶ έμαυτῷ τής εὐσεβείας συνησθήσσμαι.

Καὶ άλλη χειρί· ὁ θεός ὐμάς διαφυλάξει, αδελφοὶ αγαπητοί. 48
Διά Συγκλητίου καὶ ί-ὶαυδεντίου μαγιοτριανῶν ἐκομίσθη καὶ ταῦτα, ότε ὶ-ὶατέριος

ε ήν ἐπαρχος Αίγυτιτ'ου, καὶ άνεγνώσθη έν τῷ παλατίῳ.

Κατά Εὐσεβίου καὶ Θεογνίου.
Κωνσταντῖνος Σεβαστός τη καθολικη έκκλησία Νικομηδέων.
Τόν δεοττότην θεόν δηλαδή καὶ σωτήρα Χριστόν άκριβῶς άπαντες ῖστε, αγαπητοὶ

αδελφοί, πατέρα τε καὶ υἱόν είναι, πατέρα φημὶ άναρχον άνευ τέλους γονέα τοῦ αὶῶνος
ιο αὐτοῦ, υἱόν δέ, τοῦτ' έστι τὴν τοῦ πατρός βοὐλησιν, ήτις οῦτε δι' ἐνθυμήσεώς τινος

ανείληπται οῦτε πρός τήν τῶν έργων αὐτοῦ τελεσιουργίαν δια τινος ἐξε3ητημένης
οὐσίας κατελήφθη. ός γάρ τοῦτο καὶ νοεῖ καὶ νοήσει, οῦτος έξει πρός άτταν τιμωρίας
γένος άκαματον ὐπομονήν. αλλά γάρ ό τοῦ θεοῦ υἱός Χριστὸς ό τῶν απαντων δημι-
ουργός καὶ τής αθανασίας αὐτής χορηγός ἐγεννήθη, όσον πρός τὴν πίστιν ανήκεν ή

τε πεττιστεὐκαμεν, ἐγεννήθη _ μάλλον δὲ προήλθεν αὐτός ό καὶ πάντοτε ἐν τῷ πατρὶ ῶν
ἐττὶ τήν τῶν ὐπ” αὐτοῦ γεγενημένων διακόσμησιν _ ἐγεννήθη τοίνυν άμερίστῳ προε-
λεὐσει· ή γάρ βοὐλησις όμοῦ καὶ τῷ οἰκητηρίῷ έαυτής έμπατηγε καὶ ταῦθ', απερ δια-
φόρου δέσται τημελείας, κατά τὴν έκάστου ποιότητα πράττει τε καὶ διοικεῖ. τί οὐν
ἐστι μεταξὐ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός καὶ υὶοῦ; οὐδὲν δηλαδή. αὐτη γάρ ή τῶν πραγμάτων

το συμπλήρωσις αἰσθήσει παρείληφε τό τής βουλήσεως πρόσταγμα, οὐχὶ δὲ μερισθεῖσαν
ἐκ τής τοῦ πατρός οὐσίας τήν βοὐλησιν διέστησεν. ό δὲ τοὐτοις έπεται· τίς ἐστιν, ός
τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐμοῦ δεσπότου πάθος δι” αὶδῶ μάλλον ή μωρίαν δέδιεν; αρ' οῦν πάσχει
τό θεῖον, ἐπειδάν ή τοῦ σεμνοῦ σώματος οῖκησις πρός ἐττίγνωσιν τῆς ίδίας αγιότητος
όρμα, ή ὐποπίπτει θίξει τό τοῦ σώματος ἐκκεχωρισμένον; αρ' οὐχὶ διέστηκε τοῦθ' όπερ

τε έκ τῆς τοῦ σώματος αφήρηται ταπεινότητος; οὐχὶ δὲ 3ῶμεν, κάν πρός θάνατον ή τής
ψυχής εὐκλεια τό σῶμα προσκαλέσηται; τί τοίνυν ἐνταῦθα ή αβλαβής τε καὶ εὶλικρινής
πίστις άξιον αμφιβολίας κατείληφεν; ή οὐχ όρας ότι σεμνότατον σῶμα ό θεός ἐττελέξοτο,
δι' οὐ τά τής πίστεως τεκμήρια καὶ τά τής οίκείας αρετής ὐποδείγματα έμελλεν ἐμφανί3ειν
καὶ τήν ήδη συγκεχυμένην όλεθρίῷ πλανη τοῦ ανθρωπίνου γένους απώλειαν αποσείσασθαι

30 καινήν τε θρησκείας διδόναι διδασκαλίαν καὶ τῷ τής άγνείας ὐποδείγματι τάς αναξίας
τοῦ νοῦ πράξεις καθαίρειν, έπειτα δέ τήν μὲν τοῦ θανάτου βάσανον ἐκλὐειν, τά δὲ τής
αθανασίας έπαθλα προαναφωνεῖν;

Ἄλλ' ὐμεῖς, οὐς λοιπόν άδελφοὐς ή τής αγάπης κοινωνία εὶκότως ὐπ' ἐμοῦ
προσαγορεὐεσθαι ποιεῖ, οὐκ άγνοεῖτέ με τόν ὐμέτερον συνθεράποντα, οὐκ άγνοεῖτε
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Αττσμεεὶμε 5. 133 Κ), αε.Β δοΙτ.τειὶ:εε αεε Αροὶοεὶετι-Κοτρμε ὶ:›ει:ιι.ιὶ:2ι: Ιιειτ. Βειθ αὶε ὶὶόετεοτιτίἱτεο ίτι αεττι
Αὶ-ττει1ἱεε:ίὶ<1ε1 ειιί Αὶ:ὶ1ετ1εεὶι1ε εμτὶἑοὶτἕεὶτειι, ὶει: αεττιίι: ι1ίοὶ:ι1 εεεαἔτ. Είμε ὶστείαὶεοὶιε ί.Ϊὶοετεεὶ;:ιιι:ιε; ὶετ ία
Εοα. Ρετὶε. ὶειὲ. 1682 (Αοτε. οοτιο. οεο. Ιν 2 ρ.1ο2) ετὶαειὶτετι.

ΒΚΚΕ

1 φανεὶς ΚΕ* φανής Ε® 2 ἐμαυτῷ -ί- τῷ ΒΚΕ 3 διαφυλάξαι Κ διαφυλάξοι Β 1ο τήν
ασοὶιεεττ. Ε | οὐτε] οὐδὲ ΚΕ 11 ἐξε3ητημένος ΒΚΚ 1κ ανήκεν > Ε 2ο μερισθεῖσαν
μεοτι Ι..στ. μερισθεῖσα ΒΚΚΕ 22 πάθος ΗείΙ‹εΙ όπαδός ΒΚΚΕ | δέδειεν ΚΕ 23 οῖκησις _
2κ σώματος › Κ 2ο αυγκεχωσμἐνην ΒΚ

Β,

41,1
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44 Πε αεοτειίε Νὶοεεμεε εντιοαὶ κι,6-13.

-τὸ -τῆς ῦμετἐρας σωτηρίας όχὐρωμα, οὐ τήν φροντίδα γνησίως ἐπανηρημαι, καὶ δι'
οὐ τῶν ήμετέρων ἐχθρῶν οὐ μόνον τα όπλα κοτεμαχεσάμεθα, αλλά καὶ 3ῶντας
έτι τήν ιμυχήν συνκαθείρξαμεν πρός τό τήν τής φιλανθρωπίας αληθή πίστιν έκφάναι.
άλλ” ἐπὶ τοῖς αγαθοῖς τοὐτοις διά τήν τῆς οὶκσυμένης μάλιστα ανανέωσιν έχαιρον.
καὶ γάρ θαὐματος ήν άξιον αληθῶς έθνη τοσαῦτα είς όμόνοιαν ἐτταγαγεῖν, α πρό
βραχέος ἐλὲγετο τόν θεόν άγνοεῖν. πλήν τί έμελλε γινώοκειν τα έθνη ταῦτα ὐδε-
μίαν φιλονεικίας ἐπανηρηνται φροντίδα; τί οῦν νοεῖτε, αδελφοὶ αγαπητοί, ώς ὐμάς αυτοὐς
αἰτιῶμαι; Χριστιανοί ἐσμεν καὶ οὶκτρά διαθέσει διχονοοῦμεν. αὐτη άρα ἐστὶν ή ήμετέρα
πίστις, αὐτη ή τοῦ αγιωτάτου νόμου διδασκαλία; αλλά τίς ἐστιν αίτία δι' ήν ό τοῦ
παρόντος κακοῦ όλεθρος ἐξεγήγερται; ῶ τής ατοπίας, ῶ μίσους ὐπερβολή πάσης αγανακ-
τήσεως μέγεθος ὐπερβαίνουσα. τίς ή τοῦ λησιήρίου τοὐτου άναττέφανται δεινότης, ή
τόν τοῦ θεοῦ υἱόν αρνεῖται ἐξ άμερίστου τοῦ πατρός οὐσίας προεληλυθέναι; άρ' οὐχὶ παν-
ταχοῦ ἐστιν ό θεός, καίτοι γε τοῦτον παντοτε παρεῖναι ήμῖν αὶσθανόμεθα; αρ' οὐχὶ διά
τής τοὐτου δυνάμεως ή τῶν όλων συνέστηκεν εὐκοσμία, καίτοι γε τἦς τοῦ χωρισμοῦ
διαστάσεως ἐστέρηται;

Μή οῦν ὐμῖν τι πέπρακται; αγαπητοὶ αδελφοί, κοταμάθετε νῦν, αξιῶ, τάς
βασόνους τής παροὐσης αλγηδόνος· όμολογητας ὐμάς είναι τοὐτου ἐττηγγέλλεσθε όν
(θεόν) είναι άρνεῖσθε, τοῦθ' ὐμάς τοῦ πανώλου διδασκάλου πείθοντος. ὶκετεὐω,
τίς ἐστιν ό διδάξας ταῦτα οὐτως άκακον πλήθος; Εὐσέβιος δηλαδή ό τής τυραννικής
ώμότητος συμμὐστης. ότι γάρ πανταχοῦ τοῦ τυράννου γεγένηται πρόσφυξ, πολλαχόθεν
ἐστι συνοράν. τοῦτο μὲν γάρ αῖ τῶν ἐιτισκόπων σφαγαὶ διαμαρτὐρονται, αλλά τῶν
αληθῶς ἐπισκόπων, τοῦτο δὲ ή χαλεπωτάτη τῶν Χριστιανῶν ἐκδίωξις διαρρήδην βοά.
οὐδὲν γάρ περὶ τῶν είς έμὲ γεγενημένων ὐβρεων νῦν ἐρῶ, δι' ῶν, ότε μαλιστα αἱ τῶν
ἐναντίων μερῶν ἐττραγματεὐσαντο συνδρομαί, οῦτος καὶ όφθαλμοὐς κατασκόπους ὐπέ-
πεμπε κατ' ἐμοῦ καὶ μόνον οὐκ ἐνόπλους τῷ τυράννῳ συνεισέφερεν ὐπουργίας. μηδ'
ἐμέ τις οὶέσθω είναι πρός τήν τοὐτων απόδειξιν απαράσκευον. έλεγχος γάρ ἐστιν ακριβής,
ότι τοὐς πρεσβυτέρους καὶ τοὐς διακόνους τοὐς Εὐσεβίῷ παρεπομένους φανερῶς ὐπ'
ἐμοῦ συνειλήφθαι συνέστηκεν. αλλά ταῦτα μὲν παρίημι, α νῦν οὐκ άγανακτήσεως ένεκεν,
αλλ' είς έκείνων αίσχὐνην ὐπ' ἐμοῦ προενήνεκται. έκεῖνο μόνον δέδια, έκεῖνο διαλογί3ομαι,
ότι ὐμάς όρῶ πρός τήν τοῦ ὲγκλήματος καλεῖσθαι κοινωνίαν. διά γάρ τής Εὐσεβίου
αγωγής τε καὶ διαστροφής συνείδησιν τῆς αληθείας κεχωρισμένην άνειλήφατε. αλλ'
έστιν οὐ βραδεῖα θεραπεία, εὶ γε ἐπίσκοπον πιστόν τε καὶ ακέραιον νῦν γοῦν λαβόντες
πρός τόν θεόν άπίδητε, όπερ έπὶ τοῦ παρόντος ἐν ὐμῖν ἐστι καὶ πάλαι ἐχρήν τῆς ὐμετέρας
κρίσεως ήρτήσθαι, εἰ μή ό προειρημένος Εὐσέβιος (σὐν) δίνη τῶν συναγομὲνων αὐτῷ
ἐνταῦθα ἐληλὐθει καὶ τήν τής τάξεως όρθότητα αναισχὐντως συνετεταράχει.

'Αλλ' ἐιτειδή περὶ αὐτοῦ τοῦ Εὐσεβίου πρὸς τήν ὐμπέραν αγάτιήν όλίγα προσήκε
φράσαι, μέμνηται ή ὐμετέρα άνεξικακία ἐπὶ τής Νικαέων πόλεως γεγενήσθαι σὐνοδον,
ή καὶ αὐτός ἐγὼ πρεπόντως τη τῆς έμής συνειδήσεως λατρεία παρήμην, οὐδὲν έτερον
βουλόμενος ή όμόνοιαν άπασιν ἐργάσασθαι καὶ πρό πάντων ἐλέγξαι τε καὶ αποσείσασθαι
τό πράγμα τοῦτο, ό τήν μὲν αρχήν εἰλήφει διά τής 'Αρείου τοῦ 'Αλεξανδρέως άπονοίας,

Ωω
”Ο

Α1: 19 τίς ἐστιν ὶ1ὶ:ετὶ.ίείετὶ: νοτι Τὶτιοοαοτετ 11. ε. Ι 2ο, 1, νοτι αειτι Οεὶειείμε 1 11, 22 μτια Τὶ1εοαοτι.ιε Εεοτοτ
(Οσα. Μοτο. ετ. 3κκ ίοὶ. 3κὶ®) αδδαοεὶἔ εὶοα

ΒΚ ΚΕ

3 καθείρξαμεν ΒΚ 6 γινώσκειν ν ν. ερ. Ηα. Ε 13 ό › Κ | αίσθανόμεθα 11ε1οΙ1 Οεὶ. αὶσθόμεθα
ΒΚΚΕ 16 ῶ αγσιτητοὶ ΚΕ 18 (θεόν) Ηείὶτεὶ ί πανώδου Κ 19 ταῦτα διδάξας _ ΚΕ
ΟεΙ. Τίαατ. 23 ὐττουργίας ΚΕ Οεὶ. ΤΙ1αι:. λειτουργίας ΒΚ 3κ (σὐν) δίνη Εεε. Ι..ὶεὶ::ι11ειι111
δεινή Β δεῖν' ή ΚΕ δεῖν η ΒΚ ή δεῖνα ε. Κα. νομ Ηα. α. 16. ῖτιατε. Β 33 ανεπαιαχὐντως Ε |
συνετεταράχει Βειίἱοτεμε συνἐττεττράχει ΒΚΚΕ ΟεΙ. Ττιατ.



Πε αεοτετὶε Νίεεεμεο εγτιοαὶ κ1,ι.ι_.;2,3. 46

ιο-χυροποιεῖτο δὲ παραχρήμα διά τής Εὐσεβίου άτόπου τε καὶ όλεθρίας σπουδής. αλλ' 14
αὐτός οῦτος Εὐσέβιος, προσφιλέστατοι καὶ τιμιώτατοι, μεθ” όσης νομί3ετε συνδρομής άτε
8ὴ ὐπό τής συνειδήσεως αὐτής ήττώμενος, μεθ” όσης δὲ αὶσχὐνης τη πανταχόθεν ἐληλεγ-
μένη ψευδολογία συνίστατο, ὐποπέμπων μέν μοι διαφόρους τοὐς άξισῦντας ὐπὲρ αὐτοῦ,

ε ἐξαιτοὐμενος δὲ παρ' ἐμοῦ συμμαχίαν τινά, όπως μή ἐπὶ τοσοὐτῷ ἐλεγχθεὶς πλημμελήματι
τής ὐπαρχοὐσης αὐτῷ τιμής ἐκβάλλοιτο; μάρτυς ἐστί μοι τοὐτου όθεός αὐτός, ός έμοί τε
καὶ ὐμῖν φιλαγάθως έττιμένοι, ἐπεὶ καὶ ἐμὲ ἐκεῖνος περιέτρειμε καὶ απρεττῶς ὐφήρπασεν, ό
καὶ ὐμεῖς ὲπιγνώσεσθε. παντα μὲν γάρ ἐπράχθη τότε, καθὼς αὐτός ἐπόθει πάν ότιοῦν
κακόν ἐπὶ τής ἑαυτοῦ διανοίας απσκρυπτόμενος.

το 'Αλλά πρώην, ίνα τά λοιπά τῆς τοὐτου σκαιότητος παρῶ, τί μάλιστα μετά θεογνίου, 15
όν τής ανοὶας έχει κοινωνόν, διεπράξατο, ακσὐσατε, παρακαλῶ. 'Αλεξανδρέας τινας
τής ήμετέρας πίστεως άναχωρήσαντας ἐνταῦθα κεκελεὐκειν αποσταλήναι, ἐπειδὴ διά
τής τοὐτων ὐπηρεσίας ό τῆς διχονοίας ήγείρετο πυρσός. αλλ' οῦτοι οὶ καλοί τε καὶ 16
αγαθοὶ ἐπίσκοποι, οὐς άτταξ ή τής συνόδου αλήθεια πρός μετάνοιαν τετηρήκει, οὐ μόνον

τε έκείνους ὐ·πεδέξαντο καὶ παρ' ἐαυτοῖς ήσφαλίσαντο, αλλά καὶ ἐκοινώνησαν αὐτοῖς τῆς
τῶν τρόπων κακοηθείας. διό τοῦτο περὶ τοὐς αχαρίστους τοὐτους έκρινα πράξαι·
αρπαγέντας γάρ αὐτοὐς ἐκέλευσα ῶς πορρωτάτω ἐξορισθήναι. νῦν ὐμὲτερόν ἐστι πρός 17
τόν θεόν έκείνη τη πίστει βλέπειν, ή πάντοτε καὶ γηενήσθαι [καὶ] συνέστηκε καὶ είναι
πρέπει, καὶ διαπράξασθαι οὐτως, (ίνα) ἐπισκόπους άγνοὐς τε καὶ όρθοδόξους καὶ φιλαν-

εο θρώπους έχοντες χαίρωμεν· εῖ τις δὲ ή πρός μνήμην τῶν λυμεώνων ἐκείνων ή πρός
έπαινον απρονοήτως έξαφθήναι τολμήσει, παραχρήμα τής ίδίας τόλμης διά τής τοῦ
θεράποντος τοῦ θεοῦ τοῦτ' ἐστιν ἐμοῦ ὲνεργείας ανασταλήσεται.

Νικητής Κωνσταντῖνος Σεβαστός Θεοδότῳ. 42,1
"Οση τής θείας όργῆς ή ὶσχὐς πέφυκε, καὶ έξ ῶν Εὐσέβιός τε καὶ Θεόγνιος πεπόνθασιν

εε εὐχερὲς καὶ σὲ μαθείν, οί είς τήν αγιωτάτην παροινοῦντες θρησκείαν τό τοῦ σωτήρος
θεοῦ όνομα τῷ συοτήματι τοῦ οἰκείου ληστηρίου καὶ μετά τὸ τυχεῖν συγγνώμης ἐμίαναν.
ότε γάρ μάλιστα μετά τήν τἦς συνόδου όμογνώμονα συμφωνίαν έχρῆν τήν προτέραν
ἐπανορθώσασθαι πλάνην, τότε τοῖς αὐτοῖς ατοπήμασιν ἐμμένοντες ὲάλωσαν. διά 2
τοῦτο γοῦν ή θεία πρόνοια αὐτοὐς τοῦ έαυτής απώσατο λαοῦ. ἐπειδή μηδὲ έφερε τάς

το άκάκους ψυχάς όλίγων άπονοία φθειρομένας καθοράν, καὶ νῦν μὲν άξίαν παρ' αὐτῶν
ήτησε δίκην, μεί3ονα δέ καὶ εὶς τό έξής διά τοῦ παντός αίῶνος λήψεται.

”Οπερ τη ση αγχινοία δηλωθήναι δεῖν ὴγησαμην, ίν' εί τις κακή παραίνεσις τῶν 8
τοιοὐτων, ὡς έγωγε οὐκ οὶμαι, τη ση ἐνεκαθέσθη προαιρέσει, ταὐτην τῆς ψυχής αφελό-
μενος καθαράν ώς προσήκε τήν διάνοιαν είλικρινή τε καθοσίωσιν καὶ άχραντον πίστιν

εε τῷ σωτήρι θεῷ παρασχέσθαι προθυμηθής. καὶ γάρ τοῦτο προσήκόν έστιν ὐπό τοὐτου
πράττεσθαι, ός δ'άν ακεραίων τῶν τῆς αὶωνίου 3ωής ἐπάθλων αξιοῦσθαι βουλεὐηται.

καὶ άλλη χειρί·
ό θεός σε διαφυλάξει, άδελφὲ αγαπητέ.

ο. κ2 = Πτίτμτιαε 28 (ΠΙ 63). Πετ Βτίεί τνίτα τιεοὶτ Ατ11ε.ι1εεὶι.ιε νοο Οεὶειεὶμε ΙΙΙ Αιιὶτευτξ 11 ίιὶοετίὶεἱεττ

ΒΚ ΚΕ

8 μὲν > Ε 12 κεκελεὐκην Κ 18 [καὶ] 2ι1 τίὶεετι ττιίι: Οεὶ. Τίιατ. | συνέστηκε καὶ είναι] συν-
εστηκέναι Κ το (ίνα) είτιειιἱμεειτ 111ὶτ Οε1. Ι...=1τ. 2ο χαίρομεν Ε | μνήμην] λὐμην ΒΚ )
λυμεώνων] λυμαινομένων Ε 21 άπρονσήτους ΒΚ 2κ ή ὶσχὐς Κ, ν. ερ. Ηα. Β › ΚΕ 31 ήτπσε
ΚΕ Οοί. ἐτισε Β°Κ 32 ίν' είτις ΒΚ ίν' είτις Ε ήν ήτις ΚΕ? 3κ καθαράν Εξ Οεὶ. καθοράν
ΒΚΚΕ. 38 διαφυλάξαι (ί) σε ΝΒΚ
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Τοῦ μακαρίου 'Αθανασίου περὶ Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου Ἄλεξανδρείας,
ή έν Νικαία σὐν-ἐκότι καὶ αὐτός κατά τής αρειανής αἱρέσεως ἐφρόνει

οδος, καὶ μάτην αὐτόν συκοφαντοῦσιν οί 'Αρειομανῖται ῶς οτι μόδοξον
έαυτῶν.

Βραδέως ἐδήλωσας περὶ τής νῦν διαλέξεως τής γενομένης παρ' ὐμῖν πρός τοὐς χριστο- τι
μάχους· καὶ γάρ πρὶν γράψαι τήν σήν διάθεσιν έμαθον φιλοπευστῶν καὶ ήδέως ακοὐων
περὶ τῶν τοιοὐτων. τήν μὲν οῦν σήν εὐλάβειαν αττεδεξάμην καλῶς φρονοῦσαν περὶ
τῶν μακαρίων πατέρων ήμῶν, τῶν δ” Ἄρειομανιτῶν τήν αλογίαν καὶ νῦν ἐττέγνων.
οὐδὲν γάρ οῦτ' εὐλογον οῦτε πρός απόδειξιν ἐκ τής θείας γραφής ρητόν ἐχοὐσης τής
αὶρέσεως αὐτῶν αεὶ μὲν προφάσεις άναισχὐντους ἐπορί3οντο καὶ σοφίσματα πιθανά, νῦν ιο
δὲ καὶ διαβάλλειν τοὐς πατέρας τετολμήκασι. καὶ οὐκ άλλότριόν γε αλλά καὶ οίκεῖον
τοῦτο τής κακονοίας ἐστὶν αὐτῶν· οί γάρ κατά τοῦ κυρίου καὶ κατά τοῦ χριστοῦ
αὐτοῦ μελετάν ἐπιχειρήσαντες, τί θαυμαστόν εί καὶ τόν μακαρίτην Διονὐσιον τόν
ἐπίσκοπον ί 'Αλεξανδρείας ώς όμόδοξον έαυτῶν καὶ όμόφρονα λοιδοροῦσιν; όν γαρ
ἐάν οῦτοι πρός σὐστασιν τής έαυτῶν αὶρέσεως δόξωσιν εὐφημεῖν, καν μακάριον αὐτόν ιε
όνομά3ωσι, τοῦτον οὐχ απλῶς αλλά καὶ μεγάλως διαβάλλουσιν ώσπερ λησταί τινες
καὶ τόν τρόπον άσεμνοι, οί ἐπειδάν ἐπὶ τοῖς ίδίοις ἐπιτηδεὐμασιν όνειδί3ωνται, τοὐς
σώφρσνας συναριθμοῦσιν ἐαυτοῖς κοτταψευδόμενοι τῆς ἐκείνων σωφροσὐνης.

Εἰ μὲν οῦν θαρροῦσιν οίς φρονοῦσι καὶ λέγουσι, ί προφερἐτωσαν γυμνήν τήν
αίρεσιν καὶ δεικνὐτωσαν έξ αὐτῆς εἰ τινα νομί3ουσιν ή ἐκ τῶν γραφῶν ἢςειν ή κάν ανθρώ- 2ο
πινόν τινα λογισμόν εὐσεβή πρός άπολογίαν, εἰ δὲ μηδέν τι τοιοῦτον έχουσι, σιωπάτωσαν.
οὐδαμόθεν γάρ εὐρήσουσιν εὶ μή μάλλον έλεγχον καθ' έαυτῶν, από μὲν τῶν γραφῶν, τοῦ
μὲν 'ίωάννου λέγοντος· »ἐν αρχή ήν ό λόγος‹‹, όν οὐτοι λέγουσιν οὐκ ήν πρὶν γεννηθη,

1/κ ναί. Ζ. 1κ 3 Ποτ Αατεεεειί: μτια αετ Αιτίειίζὶ αετ δοίιτίίτ εὶτια ι.ισδεί¬1ειι:ιτι1; οί: ειμί τίετι Αοίαίὶ
αεε Ττοίετειτεε αε αεοτετὶε τιίο. ειτεεερὶείί: ινίτα ? Πετ Ζμεείτιττμειτίιειτιε τπὶί: αε αεοτετὶε ννίτα ινοίτί εμοίι αυτοί:
αίε αοτι: ειτιεείίῖίτττετι δτείίεο ειιιε Πὶοτιγε οείτεεείεετ. Πίε Οεἕτιετ αεε Ατίτειτιεείμε, τιὶοίιὶ: εὶηετιτίίοίι Ατὶειοετ,
εοτιαειπ αίε οτίει1τειίίεοί1ει1 Βίεοί1όί”ε, αίε αεε Νὶοειειτμτο εεἕεσ αίε Μξειτοεί.ί.ὶεοί1ε Τίιοσίοσίε ειίοἕτειτιτεο, ὶ1εὶ:ετι
οίοίττ οί:ι11ε Βετεοίιτίευσξ Πὶοτιγε είε Κτοοεεμεειτ ίῖίτ ίίπε Τίιεοίοείε ὶτ1 Αοερτμοίι εεμοτμωεο σα. νεί.
αε αεοτετὶε 2,1 (2,1κΒ.) 12 νεί. Ρε. 2, 2 23 ]οὶ1. 1,1

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν εε

1 ε. Κα. μη Β μΞ Κ 3 Ρ λ3 ι1._3ήτει τόν κ3 κη λόγον όπιαθεν καὶ είθ' οῦτως τουτον τόν προκείμενον
καθ' ακολουθίαν Κ Ε Ε* ιζ Εξ δ ν ἦ ε 1_κ ινὶε οὶσετι ΒΚΡΚΕΕ σε τοῦ αὐτοῦ κατά Ἄρειανῶν
καὶ κοιτά Σαβελλιανῶν καὶ (καὶ κ. Σ. καὶ > Εμτίιγπτίιιε) απολογία ὐπὲρ Διονυσίου ἐπισκόπου 'Αλεξαν-
δρείας ννλἴ Εμτίτγπτὶμε Ζὶἕειίσετίμε (Μαετιε ΡΟ 13ο, κσ2 Α) αττὁ της ηττολογίας της γεγενημὲνηξ τη-ιτὲρ
Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου 'Αλεξανδρείας Τίιεοαοτετ (μ. 5. 33) ἐκ τής ὐπὲρ Διονυσίου απολογίας Είοτί1ε,3
αεε Οσα. νατίο. ετ. 1κ31 (ιι. δ. 32) Αέίιειτιεείμε Κετετιε (μ. Ξ. 32) Ξενετμε (ιι. δ. 3ο, 31) 1 τοῦ
μακαρίου 'Αθανασίου ΒΚ ΚΕ τοῦ αὐτοῦ ΡΕ › 2 (ε. Κα. τοῦ μακαρίου 'Αθανασίου 2) ε | τοῦ; › εε
2 ἐφρόνει αὶρέσεως _ εε κ έαυτῶν ΚΕΕ:-ιε αὐτῶν ΒΚΡ 3 νῦν › ίλἴν ί διαλέξεως]
λέξεως Ψ διαλέξεως ν, δια ειδετ ίιίοετἔεεοίττὶεόετι 9 θείας -ί- ἐκ της θείας ε το αὶρέσεως ΕΨΨ 2 ε
διαιρέσεως ΒΚΡΚΕ ί μὲν › Ψν | αναισχὐντως Ρίίίἴν 12 κακονοίας] κοινωνίας ίλἴν | αὐτῶν
ἔῃίν ~ ὶινν ί Οί] Εί Β 13 μακαρίτην] μακάριον ίλἴν | 13 Διονὐσιον _ 1κ Ἄλεξανδρείας]
ἐπίσκοπον 'Αλεξανδρείας Διονὐσιον Ρ Ἱ τκ ἐπίσκοπον -ί- τής Ψνειε ί τής 'Αλεξανδρείας ἐπίσκοπον
~ ν | έαυτῶν ΚΕει.ε αὐτῶν ΒΚΚΕ αὐτοῖς νίἴν νἕί. οοειτ Ζ. κ 13 ἐάν] άν ννλἴ › 2
16 μεγάλως _ αὐτόν νίἴν το προσφερἐτωσαν ε 2ο εί › Ψν 22 οὐδαμόθεν γάρ] αλλ' οὐδα-
μόθεν ννν ί μὲν _ γάρ ίίἰεε 23 όν › Ψ | γεννηθήναι ν
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τοῦ δὲ Δαυὶδ ψάλλοντος ἐκ προσώπου τοῦ πατρός· ››ἐξηρεὐξατο ή καρδία μου λόγον άγα-
θόν‹‹, όν οὐτοι λέγουσι κατ, ὲττίνοιαν είναι καὶ έξ οὐκ όντων γεγενήσθαι, είτα τοῦ μὲν
Ἰωάννου πάλιν εὐαγγελι3ομένου, ότι ››παντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο
οὐδὲ ἐν«, τοῦ δὲ ίίαὐλου γράφοντος· ››είς κὐριος ίίησοῦς Χριστός, δι” οὐ τα παντα‹‹, καὶ

ε ἐν ἐτέροις· ››ότι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τά πάντα«. ποίαν παρρησίαν έξουσιν οῦτοι καὶ
οὐ μάλλον αἰσχὐνην ὁφλήσουσιν ἐναντιοὐμενοι τοῖς τῶν άγίων ρήμασιν, όταν λέγωσι
ποίημα είναι τὸν τῶν πάντων δημιουργόν καὶ κτίσμα τοῦτον, έν τά κτίσματα γέγονε
καὶ συνέστηκεν; οὐδὲ ανθρώπινος δέ τις αὐτοῖς λογισμός εὐσεβής εἰς άπολογίαν περι-
λείπεται. τίς γάρ ανθρώπων ή Έλλην ή βάρβαρος, όν όμολογεῖ θεόν, τοῦτον ἐπιχειρήσει

1ο κτίσμα λέγειν ή ότι οὐκ ήν πρὶν γένηται; ή τίς ανθρώπων ακοὐσας παρά τοὐτου, όν
ἐπίστευσε μόνον είναι θεόν, λέγοντος· ››οῦτός ἐστιν ό υὶός μου ό άγαπ·ητός‹‹, καὶ ››ἐξη-
ρεὐξατο ή καρδία μου λόγον αγαθόνκ, τολμήσει κάν εἰπεῖν ότι ό ἐκ καρδίας τοῦ θεοῦ
λόγος ἐξ οὐκ όντων γέγονεν ή ό υὶός κτίσμα ἐστὶ καὶ οὐκ ίδιον τοῦ λέγοντος γέννημα;
πάλιν δέ τίς ακοὐων τοὐτου, όν ἐπίστευσε κὐριον είναι καὶ σωτῆρα, λέγοντος· »ἐγώ

τει έν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐμοί‹‹, καὶ ››ἐγώ καὶ ό πατήρ ἐν ἐσμεν‹‹, άτιχειρήσει διαιρεῖν
ά ἐκεῖνος ήνωσε καὶ άμέριοτα τετήρηκε;

Ταῦτα γοῦν καὶ αὐτοὶ συνορῶντες καὶ παρρησίαν οὐκ έχοντες ἐν τοῖς ίδίοις κατα-
ψεὐδονται τῶν εὐσεβῶν. αλλ' έδει παντων αὐτοὐς ἐρήμους όντας καὶ συνορῶντας
έαυτοὐς έν ταῖς ἐρωτήσεσι πανταχόθεν άποροῦντας καὶ χασμωμένους ί μεταγινώσκειν

το μάλλον αποστραφέντας από τῆς όδοῦ τής πλάνης καὶ μή συναριθμεῖν ἐαυτοῖς οὐς οὐκ
ίσασιν, ίνα μή καὶ παρ' αὐτῶν ἐλεγχόμενοι πλείονα τὴν αίσχὐνην άπενέγκωνται. ίσως
δὲ τής τοιαὐτης πανουργίας οὐ θελήσουσιν άποστήναί ποτε· καὶ ί γάρ καὶ τοῦτο
τῶν περὶ Καιάφαν ἐ3ήλωσαν, ώσπερ καὶ τό αρνεῖσθαι τόν Χριστόν παρ” αὐτῶν μεμα-
θήκασι. καὶ γάρ κακεῖνοι τοσαῦτα τοῦ κυρίου πειτοιηκότος έργα, δι' ῶν ἐγνώρι3εν ἐαυτόν

εε είναι τόν Χριστόν τόν υίόν τοῦ θεοῦ τοῦ 3ῶντος, ἐλεγχόμενοί τε παρ, αὐτοῦ πάντα παρά
τάς γραφάς λοιπόν καὶ φρονοῦντες καὶ λέγοντες καὶ μή δυνάμενοι καν πρός τό βραχὐ
πρός τοὐς κατ' αὐτῶν ἐλέγχους άντιβλέπειν, είς τόν πατριάρχην κατέφυγον λιὴοντες·
››ὴμεῖς πατέρα έχομεν τόν Ἄβραάμ«, καὶ νομί3οντες ἐν τοὐτῳ δὐνασθαι τήν αλογίαν

1 Ρε. κκ, 2 2 Ζιι κατ' ἐπίνοιαν νεί. ιιοτειτ ο. 23,1 $.63,1 3 ]οί:ι. 1, 3 κ 1.Οοτ. 8, 6
3 Οοί. 1,16 11 νεί. Με. 3,17; 17,3 _ Ρε. κκ, 2 τκ ]οί1. 1κ, 11 13 ]οί1. το, 3ο 2ο/21 οῦς
οὐκ ίσασιν α. ίτ. Πίοτιγε 28 Ζὶτετ 11ε.οί·ι Με. 3, ο = ί.ο. 3, 8, 211111 Οετιεεα σίοετ ναί. ]οίτ. 8, 33_3ο

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν σε (Βίε 26 γραφὰς αειιττι Βίείτσιιείειίί ε), οί: 2κ καὶ γαρ -- δ. κ8, 3 ήγνὀηαεν = Εμ-
τ.ί:ιγπ1ίιιε Ζῖεεϋετίιιε Ροτιορίίσ αοετοοτίοε. τίτί. Χ1; Μίεττε ΡΟ 13ο, κο2 Α/Β τιειοίτ Οσα. νετίο. ετ. 666 = 2

2 όν > ν ί ἐττίνοιαν + αὐτόν ν | μὲν › νίἴν 3 πάλιν › νίἴν κ οὐδὲ ἐν] οὐδὲν Ρ ί γρά-
φοντος] λέγοντος νὶἴν ί Χριστός › ίίἴν 2 ε 3 ἐνί > ει ε 6 οὐ] οὐχὶ Ψν ] αὶσχὐνην > 2 ε |
όφλήσουσιν] έξουσιν ν > Ψ 7 είναι › Ρ ί τῶν › Ε ί απαντων νίἴν 8 δέ › Ψ ί
τις αὐτοῖς] είς αὐτοὐς Ύίἴν 8/ο παραλείπεται σε ο Έλλην] Έλλην ῶν ν 'Ελλήνων Ψ ί
ἐπιχειρήσει] τολμήσει ν όμολογήσει ἄν 1ο λέγειν κτίσμα _ Ἡίἴνεε ί ήί > Ψ ί ανθρώ-
πων] αὐτῶν νίἴν | ακοὐσας ανθρώπων _ Ρ ί παρά > Ρ 11 είναι › Ε ί είναι μόνον _
νὶίν ί θεόν είναι _ 2 12 ό › Ψ 13 ό ῦίσετεεεοίτιτεόεπ Ψ τκ τοὐτου] τοῦτον Ψ ί
είναι › ε ϋοετἕεεοδτίεόεπ Ψ ί είναι κὐριον _ ΚΕΕ ΨΥ2 ί λέγοντα Ν' 16 τετήρηκε] πε-
ττοίηκε ει ε 17 ταῦτα] τοιαῦτα ν ί γοῦν] τοίνυν ν νῦν Ψ 18 έδει πάντων αὐτοὐς] έπειδάν
τοὐτων αὐτοὐς ε ἐπειδάν αὐτοὐς τοὐτων 2 ί πάντων] πάντως Ψ 1ο μεταγινώσκειν -ί- έχρῆν 2 ε
20 αποστρέφοντας Ψν 22 δὲ -ί- καὶ νίϊν | οὐ › Υ' ί θέλουσιν σε 23 τῶν] τοὐς ε ί
άρνήσασθαι ιλἴν 2κ καί γάρ κακεῖνοι] οί πάλαι 'ίουδαῖοι 2 νεί. Ξ. κ8, 3 ί ῇςνώρηον αὐτόν ίλἴν 2
23 ἐλεγχόμενοί τε] ἐλεγχόμενοι δὲ Ψ καί ἐλεγχόμενοι ν ἐληχόμενοι 2 ί αὐτοῦ] αὐτῶν· ώς ν πάν-
τα _ 26 λέγοντες › 2 26 λοιπόν › 2 | λοιπόν _ λέγοντες] λέγοντες λοιπόν καὶ φρονοῦντες
νίίν | καὶ μή _ 27 λέγοντες › Ε ί κάν > 2 ί τό > Ρν | πρός τό βραχὐ > 2 27 κατ'
αὐτῶν > 2 καθ' έαυτῶν ίίἰν ί κατέφευγον ίλἴνε 2 28 καί › Ψνε 2 28 τὴν έαυτῶν
αλογίαν δὐνασθαι _ ει
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3 αὐτῶν ὲπικαλὐτιτειν. άλλ' οὐτε ἐι‹εῖνοι τοῦτο λέγοντες ῶνησάν τι οῦτε οὐτοι Διονὐ-
σιον όνομά3οντες φυγεῖν τήν όμοίαν ἐκείνοις αἰτίαν δυνήσονται. καὶ γαρ κακείνους

Β έφ' οίς παρηνόμουν ήλεγξεν ό κὐριος λέγων· »τοῦτο Ἄβραάμ οὐκ έττοίησε‹‹, καὶ τοὐτους
ασεβοῦντας καὶ ψευδομένους ή αὐτή παλιν αλήθεια διελέγξει, ότι τά 'Αρείου Διονὐσιος
ό ἐπίσκοπος οὐτ' ἐφρόνησεν οὐτε τήν αλήθειαν ήγνόησεν. αλλά καὶ οί τότε 'ίουδαῖοι καὶ ε
οί νέοι νῦν παρά τοῦ πατρός έαυτῶν τοῦ διαβόλου τήν χριστομάχον ἐκληρώσαντο

4 μανίαν. μέγα μὲν οῦν τεκμήριον τοῦ μηδἐ τοῦτο λέγειν αὐτοὐς αληθές, αλλά τόν
άνδρα συκοφαντεῖν, ότι μήτε παρ' έτέρων ἐπισκόπων ἐπ' ασεβεία καταγνωσθεὶς απε-
βλήθη τής έπισκοπής ώσπερ οὐτοι τοῦ κλήρου μήτε αὐτός ώς αίρεσιν ἐκδικῶν ἐξήλθε
τής έκκλησίας, ἀλλ' ἐν αὐτή κεκοίμηται καλῶς καὶ ή μνήμη μέχρι νῦν αὐτοῦ μετά τῶν ιο
πατέρων ἐστὶ καὶ γέγροτιται. εἰ γάρ ήν τά τοὐτων φρονήσας ή περὶ ών έγραψε μή

Ο ήν απολογησάμενος, οὐκ ήν άμφίβολον, ότι πάντως τα αὐτά καὶ αὐτός αὐτοῖς ἐττεπόνθει.
4, 1 Καὶ ήρκει μὲν ταῦτα πρός πάσαν κατάγνωσιν τῶν νέων ”ίουδαίων τῶν καὶ τόν

Β2κ6 Υίκ83Α

κὐριον αρνουμένων καὶ τοὐς πατέρας διαβαλλόντων καὶ πάντας Χριοτιανοὐς ἐπιχειροὐν-
των άποττάν. ἐπειδὴ δὲ προφάσεις έχειν νομί3ουσι τῆς εἰς τόν ἐπίσκοπον διαβολής 16
μέρη τινά ἐπιστολής αὐτοῦ, φέρε καὶ ταὐτας ίδωμεν, ίνα καὶ άς τοὐτων αὐτῶν ή ματαιολο-
γία δειχθη καὶ παὐσωνται μὲν κάν όψέ ποτε βλασφημοῦντες παρ' ἐαυτοῖς τόν κὐριον,
όμολογήσωσι δὲ κάν μετά τῶν στρατιωτῶν βλέποντες μαρτυροῦσαν τήν κτίσιν, ότι

2 ››άληθῶς οῦτος ὁ υὶός τοῦ θεοῦ ἐστι‹‹ καὶ οὐκ ἐστι τῶν ί κτισμάτων. φασὶ τοίνυν
ἐν ἐπιστολη τόν μακάριον Διονὐσιον είρηκέναι, ποίημα καὶ γενητόν είναι τόν υίόν τοῦ εο
θεοῦ μήτε δὲ φὐσει ίδιον, αλλά ξένον κατ” οὐσίαν αὐτόν είναι τοῦ πατρός, ώσπερ ἐστὶν
ό γεωργός πρός τήν άμπελον καὶ ό ναυπηγός πρός τό σκάφος· καὶ γάρ ώς ποίημα ῶν οὐκ

8 ήν πρὶν γένηται. ναὶ έγραψεν, όμολογοῦμεν καὶ ήμεῖς είναι τοιαὐτην ἐττιστολήν
αὐτοῦ. άλλ' ώσπερ ταὐτην έγραψεν, οὐτως καὶ έτέρας πλείστας άτιοτολάς έγραψε -καὶ
έδει καὶ ταὐταις ἐντυχεῖν αὐτοὐς, ίνα έκ πασῶν καὶ μή μόνης έκ τῆς μιάς ή πίστις δειχθή τοῦ εε
ανδρός· καὶ γάρ καὶ ναυπηγοῦ πολλάς τριήρεις κατασκευάσαντος οὐκ ἐκ μιάς αλλἰ ἐκ
3 ]οί1. 8, κο 16 Ζμ αει11 Βτίεἱ νεί. μτιτεμ Ζ. 2ο 19 Με. 27, 3κ 19ά. Κείετ2τ ίίοετ αίε
2τὶ2μὶεεί:ιε Αιιείεεμτιε αεε Βτὶείεε αεε Πῖοτιγε 211 Εμρίττετιοτ μμα Ατμτιιοτι. Πίεεετ Βτίεί ίετ οίοίιτ ετί12ίτετι,
αοτι 111.ί:ι2.ίί: ίε2.ι1.ι:ι 111211 μμτ νεττομτμτιεεννείεε εμε αίεεετι Ατι32οετ1 οτεοίιίίείζὶετι. Ζ.22 καὶ γάρ ώς κτλ. ίετ
2τί2ι1.ἰεεί1ε 1ι:ιτετρτετ2τίομ αεε Π. Βτίείεε. Οεεετι Κ. Μίίίίετ, Ζείτεείιτ. 1. μεμε. Ψίεε. 2κ (1923), 282. Ποτ
Βτίεἱ ίεί: αεε εί3ε11ί:ίίοί:ιε Ξετείίιοίοίείετ 2ινὶεοί1ετι Ατί:ιε.τι2εὶμε ιιτια αετι Ατίομετμ, ε. ι.ιτ:ιί:ετι εμ Ξ. 33, 12
22 ναί. ]οίτ. 13,1

2.2
ΒΚΡ ΚΕΕ ΨΨ22 (ίοὶε Ζ. 3; αειειμ 19 φασὶ _ κ9, 1ο ἐπιστήμης, = Μίἕμε ΡΟ 13ο, κ92 Β_κ93-Ω) .ι
2 καὶ γάρ _ 26 ανδρός = Εεομμαμε ν. Ηε1·το.ί2με (= Ε2ο.), ρτο αεὶεμείομε ττίμιμ ε2Ρ. Χ 3 εα.
δίιτμομα Ρ. κκ3 Α (Μίετιε ΡΙ. 67, 783 Ο_78κ Β) νεί. ]μετί.μί2.ι1, Εαίετμ1:ι1 ειαν. ί:τί2 ε2Ρ. ί..2ί3ί›ό 3, 712 Π
4-9 = δτεΡίι2τιοε Οοὶιετοε Βεί Ρίιοτίσε Βὶ”οίὶοὶ:ί1εε2 οοα. 232 (291 2 3ο Βείτὶτετ) 1111 Αμε2με

1 αὐτῶν] αὐτῶν ν έαυτῶνει 2 | ῶνησάν] ώφέλησάν Ε οῦτοι] οί νῦν 'ίουδαῖοι 2 νεί. Ξ. κ7. 2κ μ.
Ζ. 3 2 φεὐγειν Ψν2 | κάκείνευς] ]μα2εοε Ε2ε. 3 ήλεγχεν Ε κ διελέγχει 2 ἐλέγξει ν
6 νῦν 3- ΨΎ' ί έαυτῶν] αὐτῶν 2 Ι ἐκληρονόμησαν Ψν 2 7 τοῦί] τό Ψ ί τοῦ μηδὲ _ 8 συκοφαν-
τεῖν] ομὶει ε2.ίι.ιμ1τιί2τί τ2μτμτι:ι νοίμμτ ί11ο νίτο ει: μομ εατετιαετε Εεε. 7 αλλά -ί- καὶ 2 8 ἐπισκόπων
› Ψν 8/9 απεβλήθη _ 9 κλήρου > ΒΚ 9 ὥσπερ οῦτοι τοῦ κλήρου] εί καὶ πολλάς αδικίας καὶ
περιστάσεις μετά βίας έπασχε ΨΎ” το τὴν ἐκκλησίαν Ψ2 ί κεκοίμηται καλῶς › Ψν 11 ήν
τά] κατά ΚΕ, 2ί:ετ ήν Ειδετ κα νοτι ερ. Ηα. Ε 12 πάντως _ αὐτοῖς] ετὶειπ ίρεε είι11ῖ1ί2 Ε2ε. νεί. 2 ί πάν-
τως -]- ότι Β ί καί αὐτός τα αὐτά _ 2 13 πάσαν › Εεε. 1κ κὐριον] Ωίττίετμμτι Εειε. ί άρνησαμένων
ΒΚ 13 απατάν] άτταιτεῖν Ψ 16 μέρη τινά ἐπιστολής αὐτοῦ › Ψν | τινα -ί- τῆς 2 ] ταὐτας]
ταῦτα Μομτί. ί καὶ' > Ψ 17 παὐσονται ΚΕΥ | μὲν κάν όψέ › Ψν ί τόν κὐριον παρ' ἐαυτοῖς _ Ψν
18 μαρτυροῦσαν 2. Κα. Ε, ίτμ Τοκτ: όμολογοῦσαν Ε 19 ό › ΒΚΡ ί τοίνυν] οῦν οί ἐχθροὶ τής αλη-
θείας 2 2ο μακάριον] μακαρίτην ΚΕΕ ] γενητόν] γέννημα ν γένημα Ψ 2 21 μήτε δὲ] καί μήτε
2 ) δὲ > Ψ 22 ῶν › Ψν2 23 ναὶ] καὶ ότι Ψ ί ναὶ _ 2κ αὐτοῦ] τοῦτο μαθὼν Διονὐσιος,
αὐτός γάρ είχε τὴν μέριμναν 2 νἔί. 5. 49. 16 23 τοιαὐτην είναι _ Κ 23 έδει] δεῖ ΨΎ2 ί
μόνης] μόνον ΨΎ 2 ί ἐκ τῆς μιάς μόνης _ Κ ί δειχθή] γνωσθή ΨΥ”2 γνωρισθή 2 εεμοεεετμτ Εεε.
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πασων ή τοὐτου τέχνη κρίνεται. εἰ μὲν οῦν απλως ώς πίστιν έκτιθέμενος έγραψεν ήν
λέγουσιν ἐπιστολήν ή ταὐτην μόνην έγραψε, κατηγορείτωσαν ώς βοὐλονται· κατηγορία
γαρ αληθῶς τό τοιοῦτον φρόνημα· εἰ δὲ καιροῦ καὶ προσώπου πρόφασις είλκυσεν αὐτόν
τοιαῦτα γράψαι, έγραψε δὲ πάλιν καὶ άλλας ἐπιοτολάς απολογοὐμενος περὶ ών ὐπω-

Ξ -πτέὐθη, έδει πάλιν αὐτοὐς μή αφέντας τά αίτια φθόνον άτάγειν τῷ ανδρὶ προπετῶς,
ίνα μή δόξωσι λεξείδια μὲν μόνον θηράν, παραπέμπεσθαι δὲ τήν ἐν ταῖς άλλαις ἐπιστολαῖς
αλήθειαν. καὶ γάρ καὶ γεωργός τῶν αὐτῶν δένδρων άλλοτε άλλως ἐπιμελεῖται διά
τήν ὐποκειμένην τής γής ποιότητα, καὶ οὐ διά τοῦτο μέμψαιτο άν τις αὐτόν, ότι τοῦτο
μέν τέμνει, έκεῖνο δὲ ἐγκεντρί3ει, καὶ τοῦτο μὲν φυτεὐει, έτερον δὲ ἐκτίλλει, αλλά καὶ μάλλον

ιο μαθών τήν αἰτίαν θαυμάσει τό ποικίλον αὐτοῦ τῆς ἐπιστήμης. οὐκοῦν εί μή παρ-
έργως ἐνέτυχον τοῖς γράμμασιν, είπάτωσαν καὶ τήν ὐπόθεσιν τῆς ἐπιοτολής· οὐτω
γάρ αὐτῶν ή τε συκοφαντία καὶ ή πονηρία τής προαιρέσεως δειχθήσεται. ἐπειδὴ δὲ

ὐκ ίσασιν ή αίσχὐνονται, λέγειν αναγκαῖον ὴμας.
Ἑν ί-ίενταπόλει τής άνω Διβὐης τηνικαῦτα τινες τῶν έπισκόπων έφρόνησαν τά

32 Ο

ιε Σαβελλίου καὶ τοσοῦτον ίσχυσαν ταῖς ἐπινοίαις, ώς όλίγου δεῖν μηκέτι ἐν ταῖς έκκλησίαις
κηρὐττεσθαι τόν υἱόν τοῦ θεοῦ. τοῦτο μαθών Διονὐσιος, αὐτός γάρ είχε τήν μέριμναν
τῶν ἐκκλησιῶν ἐκείνων, πέμπει καὶ συμβουλεὐει τοῖς αίτίοις παὐσασθαι τής κακοδοξίας.
ώς δέ οὐκ έπαὐοντο, αλλά καὶ μαλλον άναιδέστερον ήσέβουν, ήναγκάσθη πρός τήν αναί-
δειαν ἐκείνων γράψαι τήν τοιαὐτην ἐπιστολήν καὶ τά ανθρώπινα τοῦ ί σωτῆρος ἐκ

το των εὐαγγελίων παραθέσθαι, ίν' έπειδή τολμηρότερον ἐκεῖνοι τόν υἱόν ήρνοῦντο καὶ τά
ανθρώπινα αὐτοῦ τῷ πατρὶ άνετίθεσαν, οὐτως οῦτος δείξας, ότι οὐχ ό πατήρ αλλ' ό υὶός
ἐστιν ό γενόμενος ὐττὲρ ὴμῶν άνθρωπος, πείση τοὐς αμαθείς μή είναι τόν πατέρα υἱόν,
καὶ οὐτως λοιπόν ί κατ' όλίγον έκείνους είς τὴν άληθινήν άναγάγη θεότητα τοῦ υἱοῦ καὶ
τήν γνῶσιν τήν περὶ τοῦ πατρός. αὐτη τής έπιστολής ή ὐπόθεσις καὶ δια ταὐτην

εε τήν αἰτίαν οὐτως έγραψε καὶ αὐτός, διά τοὐς οὐτως αναισχὐντως θελήσαντας μεταθεῖναι
τήν της αληθείας πίστιν.

Τί τοίνυν όμοιον ή 'Αρείου αίρεσις καὶ ή Διονυσίου διάνοια;
ώς 'Αρειος όνομά3εται πολλής οὐοης αὐτῶν τής διαφοράς; ό μὲν καθολικής
έκκλησίας διδάσκαλός ἐστιν, ό δἐ καινής αὶρέσεως ἐφευρετής γέγονε. ἐν 'Άρειος

Ἐ3' ἐν2
Ω2

εεί.,τ||Ἱ-εε

ί> ιονὐσιος

13 Οί: αἰεεε νετττετετ ε2ί2εί.ί.ί2ι:ιίεοί:ιετ Τίτεοίοείε ιινὶ.τίεί.ίεί1 δ2ί:εί.ίί2ι1ετ, α.ί1. νομ αετι Ο-εα2ι1ίτει:ιε2.μεεμ
αεε Ξ2ί2είίίμε 2ί:›ί12.ι:ιξίἕ νν2τετι, ίετ εείτιτ Ετ2είίοί:ι, νίείττιείιτ ινίτα εε είείτ μτμ είατρίίοεε, μαι Κίετίίτετ ί22μαείτι,
αίε μίείιτε νοτι Ρίτίίοεορίτίε μτια νοτι Οτίεεμεε ννίεεεμ ννοίίτεο, νεί. 2μ Ξ. 33, 12 161. Ζμ μέριμναν
τῶν ἐκκλησιῶν ἐκείνων; Εε ίετ 3ίείοίιεί.ίί'είε°, οό Ατ.ί12ο2είμε ίτίετ είμε ίτίετοττεοίτε Νοί:ί2 είδε οαετ αετι νοτι
αετμ 21εκ2ι1α1τι1ίεοί:ιε11 Βίεείιοί ετίιοοεμεμ μμα νομ ε21ι. 6 νομ Νίο2ο2 ί›οετ2®τ.ὶ3τει1 Α.ι1εΡ1τ.ιεί:ι 2ι.ιί αίε
ΞμΡτεττ12τίε 111 Ι.ίί:ινετι 2μεα.τὐοί¬1ι:. Αμί ]εαει1 Ε2ί.ί ίετ αίεεε Ξτείίε αετ ὶοεετε Κοι11ττ1ει:ιὶ:2τ 2μ Π2τι. 6. ναί.
2ι.ι1ετ2τ Κ. Μἰιὶίετ, Αίσίτ. α. Ρτεμβ. Αίτ2α. α. Ψὶεε. Ρί1ί.ί.-ίτίει.. Κί. 1922, 3 Ξ. 18ά”. Μ. Ι2Βτ είοί:ι αὶεεε
Νοτίε εμτἕείπεμ 19 Π. ί. αετ 2μτ Πὶείεμεεὶοιτι εὶείτετιαο Βτὶεί 211 Ει.ιΡί:ιτ2τιοτ ιιτια Αττιαιοτι

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν 2 2 (Βὶε Ζ. 1ο, α2μ1ι 1κ ἐν _ 3ο, τκ τυγχάνουσι = Μίεμε ΡΠ 13ο, κ92 Π_κ93 Ο)

Ι ἐκθέι-ίενθε Ε | έγραψεν _ 2 μόνην › Ρ 2 μόνην ταὐτήν _ Ψνε 2 3 έδει _ 7 αλήθειαν]
πῶς τάς άλλας άφέντες απερισκέπτως ἐξέχονται τής μιάς ν τί καινόν 2 | έδει] εὶ δὲ Ψ ί αὐτοὐς]
αὐτοῦ Ψ | έπάγει Ψ 6 λεξείδια μέν] διά Ψ 8 πιότητα Ψ ] μέμψοιτ' Ψ ί αὐτόν] αὐτῷ
ΨΨ' 2 8 ότι _ 9 ἐκτίλλει › ίνν 2 11 συγγράμμασιν ΒΚ 12 προαιρέσεως] προκειμένης αἱρέσεως
Ύνν ί ἐπειδὴ] ἐττεὶ Ψ 13 ήί › ν ί ὴμάς -ί- εὶπεῖν ΨΎ2 1κ 2. Κα.: αρχή τής απολογ(ίας)
περὶ τῆς ἐπι(στολής) τοῦ Διονυσ(ίου) Ψ νοτι ίε. Ηα.? 13 ἐπινοίαις] κακονοίαις Ψν22
16 μαθών -ί- ό ν 16 μέριμναν -ί- καὶ Ψν22 18 καὶ › 2 ί ήσέβουν] διετέθησαν 2 Ι
τήν _ Κ2ειιτ ο2. 9 Βμείτετ. Ψ 18/19 άναίδειαν] ασέβειαν Υ 19 τὴν > Ψ2 21 αὐτοῦ ›
Ψν 2 ί οὐτως › Ψ 2 ί οὐτος οὐτως _ 2 ί οῦτος -ί- ό Κ 22 πείσει ΚΕ 23 είς]πρός 2 ί αληθινὴν
άναγάγη] άληθή άνάγη ΨΎ* άληθή ἐναγάγη νξ 2 ί υὶοῦ] λόγου ΨΎ 2 χριστοῦ 2 2κ καὶ ›
ΒΨ22 27 όμοιον _ έχει Υ 28 'Άρειος όνομά3εται] 'Αρειανός νομί3εται ΨΎ2 ί αὐτῶν]
αὐτῷ 2 29 καινής] κενής 2

Ατί12π2είι.ιε ίί. 7
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ὁο Πε εειιιιειιιἱει Πὶοογεἰὶ 6,1-7,3.

Τὴν ἰδίαν κακοδοξίαν ὲκΤιθἐμενος ἔργακμε Θαλίαν ἐκΤεθ·ηλυμἐνοις καὶ γελοίοις ὴθεσι καΤὰ
Τὸν Αίγυππιον ΣωσόΤὴν, ὁ δὲ Διονυσιος ἕγραιμε μὲν καὶ ὰλλας ἐπιοΤολό‹ς, ὀιΤτελογὴσαΤο
δὲ καὶ περὶ ῶν ὑπω·ιΤτεῦθη καὶ ἐφανη φρονῶν ὸρθῶς. εἰ μὲν οῦν ἑνανΤία ἑαυΤῷ γρα-
φει, μὴ ἑλκἑτωσαν αῦΤὸν πρός ἑαιπους, οὐ γὰρ ἀξιόπιοΤος καΤὰ ΤοῦΤο. εί δὲ γραῳας
Τὴν πρὸς 'Αμμὼνιον ἑπιοΤολὴν ῦπωπΤευθὴ καὶ ἀπελογὴσοπο θεραπευων Τα πρῶΤα
όπολογὴσόιμενός Τε οὐ μεΤαβἐβλὴΤαι, δῆλον ἄν εῖὴ, όΤι καὶ Τὰ ιῖτποπΤευθἐνΤα καΤ'οἰκο-
νομίαν ἔργαςμεν. οὐ δεῖ δὲ Τὰ καΤ' οἰκονομίαν γραφόμενα καὶ γινόμενα ΤαῦΤα κα-
κοΤρόπως δἑχεσθαι καὶ είς Τὴν ἰδίαν ἑλκειν ἕκαοΤον βοὐλησιν. καὶ γὰρ καὶ ἰοΤρὸς πολ-
λακις Τὰ δοκοῦνΤόι Τισι μὴ είναι καΤόλληλα ΤαῦΤα Τοῖς ῦποκειμἐνοις Τραυμασιν, ως οίδεν
αῦΤός, ἐπιΤίθὴσιν οὐδὲν ἕτερον ῆ πρὸς Τὴν ῦγιείαν ἕχων Τὸν σκοπόν. καὶ διδασκαλου
δὲ φρονίμου Τρόπος οῦΤος προς Τὰ Τῶν διδασκομἐνων ῆθη διαΤίθεσθαι καὶ λαλεῖν, ἕως
ἄν αῦΤοὺς εἰς Τὴν ὁδὸν Τῆς ΤελειόΤηΤος μεταγαγη.

Εἰ δὲ όΤι μόνον έγραψεν οῦΤως ὁ μακαρίΤὴς, αὶΤιῶνΤαι αῦΤόν (αί γὰρ Τῶν Ἄρεια-
νῶν ὑπὲρ αῦΤοῦ προφὰσεις αἰΤίαι καΤ' αῦΤοῦ Τυγχανουσι), Τί ποιὴσουσιν ἀκουονΤες
καὶ Τῶν μεγαλων καὶ μακαρίων ὰποοΤόλων ὲν Ταῖς Γὶραξεσι, Τοῦ μὲν Πέτρου λἐγονΤος·
››ἀνδρες 'ίσραὴλῖΤαι, ἀκοὐσαΤε Τοὺς λόγους ΤοὐΤους. 'ίησοῦν Τὸν Να3ωραῖον, ἀνδρα
όποδεδειγμἐνον ἀπὸ Τοῦ θεοῦ είς ὑμᾶς δυναμεσι καὶ Τἐρασι καὶ σημείοις, οίς ἐποίησεν ὁ
θεὸς δι' αὐτοῦ ί ἐν μέσω ὑμῶν, καθως οῖδαΤε, Τοῦ-τον Τῆ ωρισμένὴ βουλη καὶ προ-
γνωσει Τοῦ θεοῦ ἔκδοΤον διὰ χειρὸς ὰνόμων προοΤι·ὴξανΤες ἀνείλαΤε«, καὶ παλιν· ››ἑν
Τῶ ὀνόμαΤι 'ὶὴσοῦ ΧριοΤοῦ Τοῦ Να3ωραίου, ὁν ὑμεῖς ἐοΤαυρὼσαΤιε, δν ὁ θεὸς ὴγειρεν
ἐκ νεκρῶν, ἐν ΤοόΤω οῦΤος παρἑοΤὴκεν ἐνώπιον ὑμῶν ῦγιὴς‹‹· Τοῦ δὲ Γίαυλου εξη-
γουμἐνου ἐν 'ΑνΤιοχεία Τῆς Πισιδίας, όΤι ››μεΤαοΤὴσας ὁ θεὸς Τὸν Σαουλ ῆγειρε Τὸν Δαυὶδ
είς βασιλεα, ῷ καὶ είπε μαρΤυρἠσας· εῦρον Δαυὶδ Τὸν Τοῦ 'ίεοσαὶ ί άνδρα καΤὰ Τὴν
καρδίαν μου, ός ποιὴσει Τα θελὴμαΤα μου· ΤοιϋΤου ὁ θεὸς ἀπὸ Τοῦ οπἑρμαΤος κοπ' ἐπαγ-
γελίαν ῆγαγε Τῶ 'ὶσραὴλ σωΤῆρα 'ίὴσοῦν«, καὶ πόλιν εν Ταῖς Ἄθὴναις· »Τοὺς μὲν
οῦν χρόνους Τῆς ἀγνοίας ῦπεριδὼν ὁ θεὸς Τα νῦν παραγγἐλλει Τοῖς ἀνθρώποις, πανΤας
πανΤαχοῦ μεΤανοεῖν, καθόΤι ἔοΤησεν ἡμέραν, ἐν ῆ μέλλει κρίνειν Τὴν οὶκουμἑνην ἐν δικαιο-
ουνη, ἐν ανδρὶ ῷ ῶρισε, πίοΤιν παρασχὼν πασιν, ἀναοΤὴσας αῦΤὸν ἐκ νεκρῶν«· ·ῆ ΣΤε-

1 Ζμ Α1ὶι.ιε Τὶ12ὶεὶ2 νηὶ. οδεια δ. 13. 29 Κοπιπι. Πὶε Νααιεμεἱοππ ΣωσἀΤης εὶοεμεο ΑτΙ1ειι:ι2εὶι1ε ὸε ενο. 15
(Μὶεπε 26, 7ο5 Ω) μπεί 2ι1εὶι είοὶεε Ηεε. ὶο οτ. Ι. ο. Ατὶεοοε 2. 4. ΣωΤἀδης δεί διιὶεὶεε ε. ν. 5 Απιι·ι·ιοι:ιὶμε
= Α.ι·ι:ι11ιο1ι Βίεοὶιοἱ νοτι Βετειπίὶκε (Ρειιιτειροὶὶε) δεί Εμεεδ ὶ·ι. 2. νΠ 26, 1 (7οο, 14 δοὶ1ιν2ιΤ2). Ηὶοι· ὶεί: ὶκαιιπι
εὶο ει1ιὸει·ει· Βτὶεί” 2ι:ι Α. εεπιεὶμι: ειὶε αετ, αει· εομετ ίπιεπει· αει Απ·ιι·ι1οι1ὶι.ιε ιιτιεὶ Ει.ιΡὶ:ι.ι·ει11οι· αεὶτεεείετί: ὶετ
16 Αοτ. 2, 22-23 ιοί. Αετ. 4, Το 22 Αετ. 13,22. 23 25 Ασε. 17, 3ο-31

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν 2. ε (αδ 24 ὁς ποιήσει) 2 (δίε 14 Τυγχανουσι) 7 ου δεῖ _ 12 μεΤαγό·γ·η = δενετίιε
Αμτὶοοὶιεπμε, ὶ.ὶὶ:ιει· οοειττα ί111Ρίι.ιι:ι1 Οι·ειι:ι1ι:ι1ειτίοι1ι:ι1 οι·. ΠΙ 22; ίζδθθ δντὶ Ινδ τεκτμε ὶπεἕ. ν. ]. Ι.εὶ:ιο1ι
δ. 8, 23-9, 2 (= δεν.)

1 ἰδίαν] οὶκείαν 2 | Θαλίαν] Θαλείαν ει λίαν ννν2 νἕὶ. ιπεἰμε Ποτετεμοὶιυμἔομ δ. 117 2ιι ερ. ειεὶ ερἰεο.
Αεἕ. 7 (Β 112, 16 = Μίετιε 23, 533 Α) ννο 2. ε ίιῖιι· θαλίαν ποιοῦσι Ιεεεει: βίαν ποιοῦσι λίαν | ἑιςτεθὴ-
λυμμἐνοις να 2 Τὸν] Τὴν Ρ | ΣωσόΤην] ΣωΤαδην Ἐν 2 ΣωΤόΤιν Ψ ί δὲ] μἐνΤοι ΨΥ2 ί μὲν ›
ννν 2 3 περὶ] δι' ει 4 αῦΤοὐς ν 5 'Αμμωναν Ψν 2 | ῦπω·ιΤι·εῦθ·η › 2 6 μεΤεβὲβλὴΤο Ψ
7 γραφέντα Ρ 7/Β κακοΤυπως ν 8 έκαστον θνκειν ~ Ε | ἑκαοΤον] κακὴν δεν. | καὶ3 › Ε δεν.
9 μὴ > Ψν 2 ί είναι Τισὶν ~ 2 | ὰκαΤἀλληλα ν 2 ιο ῦποΤίθησιν ΒΚ | ῦγείαν Ρνὶἴνει. 2 ί
ἔχον ΒΚ 11 δὲ > δεν. | Τρόπος] σκοπός δεν.? αει Ι1ὶει· ααεεεὶὶοο εγτὶεοΙ1ο Ψοττ ετεὶπ ννὶε νοι·ὶΤει· δεί
σκοπὀν ί 'πρὁ9 Τὰ] Τοῖε ν | ῆθη] ῆθεαι ν 14 Τυγχανουσι] γεγόνασι ἌΎ2 15 μεγάλων
καὶ › Κ 16 Νεηιραῖον Ρ 17 Τοῦ › ν ί ὑμᾶς] ὴμας να 18 δι'αῦΤοῦ ὁ θεὸς ~ ΨΨ2 |
ὑμῶν] ὴμῶν ΨΨ2 | καθὼς -ί- αὐΤοὶ Ψ, -ί- καὶ αῦΤοὶ ν 19 Τοῦ > ΒΚ | χειρῶν Ψνει |
ἀνόμων -]- λαβόνΤες ν ] ὰνεἰλεΤε Κῖν ει 2ο Να3ιραίου Ρ 21 υμῶν] ὴμῶν 2
23 βασιλέα ΕΕΧ" βασιλείαν ΕΝ" Ι ῷ] ὁ Ψ ί ἄνδρα › ννν 24 ποιήσει -Η πανΤα νὶἴν ειε
26 οῦν › Ρ Ι ἀγνοίας ¬ὶ- ὑμῶν 2 5 | ῦπεριδὼν] παριδὼν ν | παραγγἐλλει] ὀπαγγἐλλει
ΒΕΡΨ ειε ] πανΤας] πᾶσι ν 27 κρῖναι ΨΥ 28 ὴ › Υ Κειεμι· Ψ
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Πε εει1εει1ιί2 Ώίοτινείί 7, 3-9, ι. 51

φάνου Τοῦ μεγαλομάρΤυρος, όΤαν λέγη· »ἰδοὺ θεωρῶ Τους οῦρανοὺς διηνοιγμένους καὶ
Τόν υὶόν Τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν έστῶΤα Τοῦ θεοῦ‹‹; ὥρα γὰρ λοιπόν αῦΤοὺς άπο-
Θράσῦνεσθαι καὶ λέγειν (οῦδέν γάρ αῦττοῖς άΤόλμηΤον), όΤι καὶ αῦΤοὶ οἱ απόστολοι Τά
'Αρείου ἐφρόνουν· άνθρωπον γάρ άπό Να3αρὲΤ καὶ παθηΤόν Τόν ΧρισΤόν απαγγέλ-

ε λουσιν.
Ἐκείνων Τοίνυν ΤοιαῦΤα φ‹1νΤα3ομένων, άρ' έττειδὴ Τοῖς ρὴμασι ΤουΤοις έχρἠσαιπο,

μόνον άνθρωπον ῆδεισαν Τόν Χριστόν οί απόστολοι καὶ πλέον οῦδέν; μὴ γένοιΤο· οὐκ
ἐστιν οῦδε εἰς νοῦν ποΤε ΤοῦΤο λαβεῖν, άλλά καὶ ΤοῦΤο ὡς »άρχιΤέκΤονες σοφοὶ‹‹ καὶ
»οίκονόμοι μυστηρίων θεοῦ‹‹ πεποιὴκασι καὶ Τὴν αἰΤίαν έχουσιν εῦλογον. έιτειδὴ

το γάρ οί ΤόΤε 'ὶουδαῖοι πλανηθένΤες Τε καὶ πλανἠσανΤες Έλληνας ένόμι3ον Τόν Χριστόν
ῳιλόν άνθρωπον μόνον έκ σΤτέρμαΤος Δαυὶδ ἔρχεσθαι καθ' όμοιό·ιηΤα Τῶν έκ Τοῦ Δαυὶδ
ἀλλων γενομένων Τέκνων, οῦΤε δὲ θεόν αῦΤόν οὐδέ όΤι ό λόγος σὰρξ έγένεΤο έιτίστευον,
ΤουΤου ένεκα μετά πολλῆς Τῆς σννέσεως οί μακάριοι άπόστολοι Τά άνθρὼπινα Τοῦ σω-
Τῆρος πρῶΤον έξηγοῦνΤο Τοῖς 'ὶουδαίοις, ῖν' όλως πείσανΤες αῦΤοὺς έκ Τῶν φαινομένων

ε καὶ ί γενομένων σημείων έληλυθέναι Τόν ΧρισΤόν λοιπόν καὶ είς Τὴν περὶ Τῆς θεόΤηΤος
αῦΤοῦ πίστιν αῦ-τους άναγάγωσι δεικνῦνΤες, όΤι Τά γενόμενα έργα οὐκ έστιν ἀνθρώπου,
αλλά θεοῦ. ἀμέλει ΠέΤρος ό λέγων άνδρα παθηΤόν Τὸν Χριστόν εὐθὺς σννῆπ-τεν·
››οῦΤος ὰρχηγός Τῆς 3ωῆς έστιν«, έν δὲ Τῶ εῦαγγελίω όμολογεῖ· »σὺ εί ὁ Χριστός, ό
υὶός Τοῦ θεοῦ Τοῦ 3ῶνΤος«, ἐν δὲ Τῆ ἐπιστολη φησιν αὐτόν ἐπίσκοπον ιμυχῶν καὶ κὐριον
έαυΤοῦ Τε καὶ άγγέλων καὶ δυνάμεων είναι. πάλιν Τε Παῦλος ό λέγων άνδρα έκ σιτέρ-
μαΤος Δαυὶδ είναι Τόν Χριστόν, οῦΤος έττέστελλεν Ἑβραίοις μέν· ››δς ῶν άπαυγασμα
Τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ Τῆς ῦποστάσεως αῦΤοῦ‹‹, ΦιλιΤιΤτησίοις δέ· ››ός έν μορφῆ θεοῦ
ῦπάρχων οὐχ άρπαγμόν ὴγὴσστο Τό είναι ῖσα θεῶ‹‹. Τό δὲ λέγειν άρχηγόν Τῆς Ξωῆς
καὶ υἱόν Τοῦ θεοῦ καὶ ἀπαὐγασμα καὶ χαρακΤῆρα καὶ ῖσα θεῷ καὶ κὐριον καὶ ἐπίσκοπον
ψυχῶν Τί άν εῖη έΤερον ῆ όΤι έν σωμαΤι λόγος ῆν θεοῦ, δι' οῦ Τά πάνΤα η×ένεΤο, καὶ
ἔστιν άδιαίρστος Τοῦ πστρός, ὡς ἔστι Τό άπαυγασμα πρός Τό φῶς; ί

Καὶ Διονὐσιος Τοίνυν παρά Τῶν άποστόλων ΤοῦΤο μαθὼν πεποίηκεν. έπειδὴ γάρ
εῖρπεν ὴ Σαβελλίου αίρεσις, ὴναγκάσθη Τὴν ΤοιαυΤην, καθά προεῖπον, έπισΤολὴν γράψαι

1 Ασε. 7, 56 8 Ι. Εοτ. 3, 1ο 9 Ι. Εοτ. 4,1 12 νεὶ. ]οὶι. 1,14 18 Ασε. 3,15;
Με. 16,16 το νεὶ. Ι. Ρετ. 2,25; 1, 3; 3,22 21 νει. Κττι. 1, 3; Ηεὶσ. 1, 3 22 Ρὶ;ιί1. 2, 6
25 ΥΒΙ. ]οει. 1, 3; Ι. Εοτ. 8, 6 28 νεὶ. οδετι δ. 49, 1Βθ.

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν2ε 2 (2ὶσ 2 ῶρα _ 52,24 λόγου = Μίεπε ΡΕ 13ο, 493 Ε _ 497 Α) 2 ῶρα _
26 φῶς = δενετμε Α11είοσὶ:ιε1:ιι.12, Κείι.ιε2είο εοτιιί ]ι.ιὶ.ί2ι1.ί Ρ. 132, οθ. (= δεν.), ίι:ι: δενετί Αι:ιείίι.ι.ὶί2τιίεεὶσ2
εεί. Α. δειιπείει; Ρ2τε Ρτὶι1ι2, Βεντιιεὶι 1931 6 ἄρ' _ 26 = Ετετιιετ, Ε2εει:ι2ε ε. ΠΙ. Ασε2 εροεε.
(Ο11ίοτ‹·ὶ 1844) δι 39. 1_28 (= Ε2ε.). Πετ Τεκε αεε Εοὀ. Εοἰεὶ. ετ. 25 ίεε εμε

1 Στεφάνου -ί- Τε ΨΨΥ” Ι μεγαλομάρΤυρος] μεγάλου μάρΤυρος ΡΒ | άνεωγμένους ”ν” ὴυεωγμένσυς ΚΝ'
2 ἑσΤῶΤα έκ δεξιῶν _ ἩἩΎ Ι γὰρ › 2 | λοιπόν › Υ' Ι αῦΤοῦς λοιπόν _ Ψ ί αῦΤοῦς _ καὶ νῦν
ΒΕΕ2 ε 4 γάρ _ σῦΤόν ΒΚΡ | Να3αρά ΒΕ 4/5 καΤαγγέλλουσιν ΨΨ2 6 Τοίνυν -ὶ-
Τά ἹΝΎ2 | ἐπεὶ Ψν2 7 Τόν Χριστόν ηδεισαν _ Ε | καὶ] ὴ Ἐν | οῦδέν] μηδὲν Ψ2 |
7 οῦκ _ 8 λαβεῖν › 2 8 ΤοῦΤο (Τό 5) λαβεῖν ποΤε _ Ψνεε Εεε. ΤοῦΤό ποΤε λαβεῖν _ Ε
ο μυστηρίων _ Τοῦ ΒΕΕ2 ε ί Τῶν Τοῦ θεοῦ μυστηρίων _ 2 1ο Τε › Ψν 22 2 Ε2ε. 12 δὲ]
γάρ νίἴν 2 Εεε. δεν. ὶ οῦδέ] οῦθ' 2 2 Ι ό › ΒΚΡΒΕ 13/14 πρῶΤον Τοῦ σωΤῆρος _ ὶνν 2 Ε2ε.
14 έξηγοῦντο πρῶΤον _ ΒΚ 15 καὶ γενομένων > Ρ | περὶ ›ν | Τῆς περὶ _ Ψ | Τῆς > Ε ε
16 αυΤοῦ › ννῖν δεν. | αῦΤοῦς πίστιν _ ΨΎ | αῦΤοὺς › 2 Εεε. | ἀνάγωεττ Ε Ε2ε, 5εν_
ἐνσγάγωσι Ψ2 άγάγωσι ε 18 ὼμολόγει 25 ί όι > Ρ 2ο άγγέλων καὶ δυνάμεων _ Ε ί
Τε Ι] δὲ 2 δεν. | Τε: -ὶ- ὁ νὶἴν 2 Ε2ε. 21 Χριστόν] υίόν δεν. | οῦΤος] οῦΤως δεν. | Ἑβραίοις]
'ίουδαίοις Εε 22 δόξης _ Τοῦ παΤρός Ε 23 Τῆς > ΒΚΡΒ2 Ε2ε. 24 Τοῦ › 2 | Τοῦ
θεοῦ > νίἴν 2 | ῖσον 2 25 έτερον άν εῖη _ 2 | σωμαΤι ¬ὶ- έστὶ 2 ] ἦν] ῶν 2 26 πστρός
¬ὶ- καὶ ε 28 είρπεν] ῆκμα3εν Ψν 2 | καθά προεῖπον Τὴν ΤοιαυΤην _ νὶἴν 2

7.

4

8,1
σ

2

Μ492 Α

Β

4

Β

Β 249
9,1



2

Ε

3

Ν ιοιΑ

4

Β

52 Πε εετιεετιιίε Πίοιίνείί 9, 1-4.

καὶ Τά άνθρωπίνως καὶ εῦΤελῶς περὶ Τοῦ σωΤῆρος εὶρημένα ρῖῳαι καΤ” αῦΤῶν, ίνα ΤοῦΤους
άποσχοινίσας διά Τά άνθρωπινα Τοῦ μὴ λέγειν υἱόν είναι Τόν παΤέρα εῦκολωΤέραν
αῦΤοῖς κστασκευάση Τὴν περὶ Τῆς θεόΤηΤος Τοῦ υὶοῦ διδασκαλίαν, όΤαν αῦΤόν έν Ταῖς
άλλαις έττιστολαῖς άΤτό Τῶν γραφῶν λόγον, σοφίαν, δύναμιν, άΤμίδα καὶ άπαυγασ-
μα Τοῦ παΤρός. έν γοῦν Ταῖς έπιστολαῖς Τῆς άπολογίας ΤοιαῦΤα λέγων παρρησιά- τι
3εται ἐν Τῆ πίστει καὶ Τῆ εἰς Χριστόν εῦσεβεία. ὥσπερ οῦν οῦ καΤηγορηΤέοι οί άπόστολοι
διά Τὰ άνθρὼπινα ρὴμστα περὶ Τοῦ κυρίου (καὶ γάρ άνθρωπος γέγονεν ό κυριος), άλλά
καὶ μάλλον θαυμστος άξιοι διὰ Τὴν οὶκονομίαν καὶ Τὴν έν καιρῶ διδασκαλίαν, οῦΤως οὐκ
Ἄρειανός ό Διονυσιος διά Τὴν πρός Εὐφράνορα καὶ 'Αμμωνιον κστά Σαβελλίου έπιστολὴν.
εἰ γάρ καὶ Ταπεινοῖς έχρὴσαΤο λόγοις καὶ παραδείγμασιν, άλλ, έκ Τῶν εῦαγγελίων ἐστὶ ιο
καὶ ΤαῦΤα, καὶ πρόφασιν αει ΤουΤων Τὴν Τοῦ σωΤῆρος ένσαρκον παρουσίαν, δι' ῆν καὶ
ΤαῦΤα καὶ Τα όμοια γέγραπται. καὶ γὰρ ῶσιτερ λόγος έστὶ Τοῦ θεοῦ, οῦΤως μετά
ΤαῦΤα ››ό λόγος σὰρξ έγένεΤο‹‹, καὶ »έν ί άρχῆ μέν ῆν ὁ λόγος‹‹, ὴ δὲ παρθένος ἐπὶ
συνΤελεία Τῶν αίωνων έν γαστρὶ έσχε καὶ γέγονεν ό κὐριος άνθρωπος. καὶ εῖς μέν έστιν
ό έξ άμφοΤέρων σημαινόμενος (››ό γάρ λόγος σὰρξ έγένεΤο‹‹), Τά δὲ περὶ Τῆς θεόΤηΤος ιε
αὐΤοῦ καὶ Τῆς ένανθρωπἠσεως εὶρημένα ρἠμστα ἰδίαν καὶ καΤάλληλον αει πρός έκαστον
Τῶν λεγομένων Τὴν έρμηνείαν. καὶ ό Τά άνθρὼπινα Τοῦ λόγου γράφων οίδε καὶ Τά
περὶ Τῆς θεόΤηΤος αῦΤοῦ καὶ ό περὶ Τῆς θεόΤηΤος έξηγοὐμενος οὐκ άγνοεῖ Τά ῖδια Τῆς
ένσάρκου παρουσίας αὐΤοῦ, άλλ' έκαστον ὡς ἐπιστήμων καὶ δόκιμος Τραπε3ίΤης δια-
κρίνων κστ' όρθόν Τῆς εὐσεβείας βαδιεῖΤαι. όΤε γοῦν αὐΤόν κλαίονΤα λέγει, οίδεν όΤι
άνθρωπος γενόμενος ὁ κυριος δείκνυσι Τό μὲν κλαίειν Τοῦ άνθρωπίνου, έγείρει δὲ /\ά3αρον
ὡς θεός, καὶ πεινῶνΤα μέν αῦΤόν καὶ διιμῶνΤα οίδε σωμαΤικῶς, θεικῶς δὲ χορΤά3ονΤα
άπό πένΤε άρΤων πενΤακισχιλίους, καὶ κείμενον μὲν οίδεν έν μνημείῳ σῶμα άνθρὼπινον,
έγειρόμενον δὲ ως θεοῦ σῶμα παρ' αῦΤοῦ Τοῦ λόγου.

20

4 νεὶ. ι1ι:ιεει1 δ. 57,2. 4. 18 12 ΨΒΙ. ]οὶ1. 1, 1 13 ]οὶ:ι. 1, 14; 1, 1 14 Με. 1,23 (= ]εε.
7, 14) 15 ]οὶ1. 1, 14 17υ. νεὶ. Αεδεμ. είε σὶεστεείε 1ο, 6 (9, 275.) 19 Ζιι δόκιμος ΤραΤτε3ίΤης
είτι οίε ίίδετὶίεἰετεεε Αετ2ρὶ1οι1, 2ι.ιστεε δεί ΕΙε1ι1ει:ιε Αὶεκ. δίττοετι. Ι 28; 177, 2 (Π 1ο9, 13) 2ο δεεεε
νίεὶετ δεεὶὶεμ δεί Αε.ὶι2112είι.ιε νεὶ. είε άεστεείε 14, 3 ι.ιι1εὶ οτ. ΠΙ. σ. Ατὶεει. 41. Πὶε ὶεε2εε δεεὶὶε ινίτά ννίε
σίε οδειίεεεδεειαε νο1ι1 Ε1ο1-ίὶεε τιμά είετ Αεὶ·ι2ι12είι.ιεὶ12εει:ιε ε112ε1·ρίει·ε ί

ΒΚΡ ΚΕΕ Ψν2ε2 (δίε 24 λόγου) 1ο εί γάρ _ 2ο βαδιεῖΤαι = Ζί, 111 Εὶοτίὶεε Π 34 αεε Εοεὶ.
νεείσ. ετ. 1431 1. 31οΒ”. (δτεε. ν. Ε.. δσδιν21·ε2, Αδὶ·1. σὶ. δ2νετ. ΑΙε2ά. σὶ. Ψίεε. ρδὶίοε.-ρδίὶοί. ι.ι. δίεε. ΚΙ.
32,6 δ. 38) 15 Τά δὲ περὶ _ 24 λόγου = (Ξ 5ῖ, ίπ Αεδ2τι2είι1εΙτ2εει1ε αεε Εοεὶ. Ι..2ι1τ. Ιν 23
111. 51 (δτεἔ. ν. Ε. δσὶ1νν2τε2, δίε2δετ. ά. δενετ. Αὶ12ά. α. Ψίεε. ρδίὶοε.-ρὶιίίοὶ. 11. δίεε. ΚΙ. 1924, 6 δ. 16)
2ο όΤε _ 24 λόγου = Ζί, ίει Εὶοτίὶεε Π 23 άεε Εοσὶ. ν2είσ. ετ. 1431 (δ. 36 δσὶ·ιιν2τε2)

1 εῦΤελῶς καὶ άνθρωπίνως _ ΨΎ 2 | είρημένα περὶ Τοῦ σωΤῆρος κστ' αῦττῶν ρῖψαι _ 2 | ΤοῦΤους]
Τους ΤοιοῦΤους ΨΎ” 2 ΤσῦΤοις ε 2 διά Τῶν άνθρωπίνων Υ” | εῦκολωΤερον ΨΎ 2 5 γοῦν]
γάρ 2 6 είς] είς Τόν 2 πρός Κ | καΤηγορηΤέοι] κστηγοροῦνΤαι ΨΥ”2 Ι οί άπόσΤολοι οῦ
καΤηγοροῦνΤαι _ 2 7 Τοῦ › ε | καὶ γάρ _ κυριος > 2 8 καὶ] › 25 | άξιοι _ είσὶ 2
9 ό > ΨΎ2 | διά Τὴν › ΨΨ2 | Εῦφράνωρα Ψν ] καὶ] ὴ ΨΎ” | 'Αμμωνάν Ψν2 ] έπι-
στολὴν] έπιστολὴν γράφων Ψ 2 γράφων έπιστολὴν ν 11 ῆν] δν Β 12 καὶί › Κ | γάρ › Ζί ὶ
έσπὶ Τοῦ θεοῦ] θεοῦ ἐστιν Ψ 13 εγένετο _ καὶ έσκἠνωσεν έν ὴμῖν ΨΧ72 = ]οί:ι. 1, 14 | καὶ _
15 εγένετο 2. Ἑἑεὶ. 112σὶ1εεε12εει1 Ψ” 14 γαστρὶ] σαρκὶ 2 | άνθρωπος ό κύριος _ 2 15 όῖ εὶορρεὶε
Ε. › 2 | έγένετο _ καὶ έσκὴνωσεν έν ὴμῖν ΨΨ2 16 αῦΤοῦ] Χριστοῦ Θ9 ὶ 'Εῆι › Ε |
ένανθρωπησεως] άνθρωπόΤηΤος Θ9 | ρἠμαΤα > ΘΞΙ ί έχει καὶ κστάλληλον _ Κ 17 Τῶν λεγο-
μένων] λεγόμενα 2 Ι Τὴν ἑρμηνείαν] σημασίαν 2 Ι Τοῦ λόγου] αῦΤοῦ ΘΞΙ 18 καὶ ὁ περὶ Τῆς θεόΤηΤος
› ΘΝ 19 ένσάρκου] έν σαρκὶ ΒΚ | ένσάρκου παρουσίας αῦΤοῦ] σαρκός ΘΞΙ ί άλλ' _ ὼς Ρ |
έκαστος Ζί 2ο κστ' όρθόν Τῆς εὐσεβείας] Τὴν εὐσέβειαν ΨἹ72 | όρθόν] όρθὴν Ε Ι γοῦν]
οῦν Ζί ΘΞΙ | λῇση Ψ 21 γενόμενος ὁ κῦριος] έσΤιν καὶ Θ9 ί δείκνυσι _ ὁΤι ΘΗ ί Τοῦ άν-
θρωπίνου] άνθρωπου ΨΎ 2 άνθρὼπου εστίν Θ9 | άνθρωπίνου _ σωμστος Ζί νεὶ. Ζ. 23 22 αὐΤόν
› 2 Θ51 23 άπό] έκ Ζί | μὲν › Ζί | έν μνημείω οίδεν _ Ζί 651 | μνημείω _ ὡς Ψν2 |
σῶμα _ φοροῦνΤα Υ” 24 Τοῦ > 2 | λόγου _ οῦ καὶ γέγονε σάρξ Ψν 2 Ζί
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ΤαῦΤα καὶ Διονὐσιος διδάσκων έν μέν Τῆ πρός Εὐφράνορα καὶ Ἄμμώνιον έπιστολῆ
-περὶ Τῶν άνθρωπίνως εἰρημένων περὶ Τοῦ σωΤῆρος διά Σαβέλλιον ί έγραεμεν (άνθρω-
πίνως γάρ έσΤιν εὶρημένα περὶ αὐΤοῦ Τό ››ῇ×ὼ ὴ άμπελος, ό παΤὴρ ὁ γεωργός‹‹ καὶ Τό
››πιστόν όν-τα Τῷ ποιὴσανΤι αὐΤόν« καὶ Τό ››έκΤισε‹‹ καὶ ››ΤοσοὐΤῷ κρείΤτων γενόμενος

τι Τῶν άγγέλων«), οὐκ ὴγνόει δὲ Τό ››έγὼ έν Τῷ παΤρὶ καὶ ό πστὴρ έν έμοὶ‹‹ καὶ Τό ››ό ἐμέ
ὲωρακώς έώρακε Τόν παΤέρα‹‹. ΤαῦΤα γὰρ αὐΤόν έν Ταῖς άλλαις έπιστολαῖς έγνωμεν
γράφανΤα· καὶ γάρ κάκεῖ ΤαῦΤα γράφων έμνημόνευσε Τῶν άνθρωπίνων Τοῦ κυρίου.
ώσπερ γάρ »ἐν μορφῆ θεοῦ ῶν οὐχ άρπαγμόν ὴγὴσαΤο Τό είναι ίσα θεῷ, άλλ' έαυΤόν
έκένωσε μορφὴν δοὐλου λαβὼν‹‹ καὶ »πλοὐσιος ῶν έστώχευσε δι' ὴμάς«, οὐΤως όνΤων
ὐφηλῶν καὶ πλουσίων Τῶν περὶ Τῆς θεόΤηΤος αὐΤοῦ λόγων εἰσὶ καὶ αὶ περὶ Τῆς ένσάρκου
παρουσίας αὐΤοῦ Τσττειναὶ καὶ ΤτΤωχαὶ λέξεις. όΤι δὲ άνθρωπίνως εῖρηΤαι ΤαῦΤα
περὶ Τοῦ σωΤῆρος, σκοπεῖν ένΤεῦθεν προσὴκει· ό μὲν γεωργός ξένος έστὶ κστ' οὐσίαν
Τῆς άμπέλου, Τά δὲ κλὴμαΤα όμοοὐσια καὶ συγγενῆ καὶ άδιαίρεΤα Τῆς άμπέλου Τυγχάνει
όνΤα καὶ μίαν έχει καὶ Τὴν αὐΤὴν γένεσιν ΤαῦΤά Τε καὶ ὴ άμπελος. έστι δέ, ώς είπεν ὁ

τε κὐριος, ››αὐΤός ὴ άμπελος, ὴμεῖς Τά κλὴμστα‹‹. εἰ μὲν οὐν όμοοὐσιός έστιν ὴμῖν ό υὶός

ε0¦ο ¬-ττ1»ς°
εε.

καὶ Τὴν ί αὐΤὴν ὴμῖν έχει γένεσιν, έσΤω κστά ΤοῦΤο καὶ ό υὶός άλλόΤριος καΤ' αν
Τοῦ παΤρός, ώσπερ καὶ ὴ άμπελος Τοῦ γεωργοῦ, εἰ δέ άλλος έστὶν ό υίός παρ μεν
ὴμεῖς, κάκεῖνος μέν λόγος Τοῦ πστρός, ὴμεῖς δὲ έκ γῆς γεγόναμεν καὶ Τοῦ Αδάμ εσμεν
έκγονοι, οὐκ όφείλει Τό ρηΤόν εἰς Τὴν θεόΤηΤα άναφέρεσθαι Τοῦ λόγου, άλλά λοιπόν είς
Τὴν άνθρωπίνην αὐΤοῦ παρουσίαν, ἐπεὶ καὶ οὐΤως εῖρηκεν ό σωΤὴρ· ››έγώ ὴ άμπελος,
ὐμεῖς Τά κλὴμαΤα, ό παΤὴρ ό γεωργός‹‹. ὴμεῖς γάρ Τοῦ κυρίου καΤά Τό σῶμα συγγενεῖς
εσμεν καὶ αὐΤός διά ΤοῦΤο είπεν· »άπαγγελῶ Τό όνομά σου Τοῖς ὰδελφοῖς μου«. καὶ
ώσπερ έσΤὶ Τά κλὴμστα όμοοὐσια Τῆς άμπέλου καὶ έξ αὐΤῆς, οὐΤως καὶ ὴμεῖς όμογενῆ
Τά σώμαΤα ηονΤες Τῷ σώμστι Τοῦ κυρίου έκ Τοῦ πληρώμαΤος αὐΤοῦ λαμβάνομεν, κάκεῖνο

3 ]οὶ1. 15,1 41. Ηεδ. 3,2; Ρτον. 8, 22; Ηεδ. 1,4; Ηεδ. 3,2; 1, 4 δε2ίεὶ·ιει1 Ει.ιεε2εὶ1ίι1ε ν. Ατιεί-
οσδίεει = Ρε. Αεδ2ι12είι1ε, δετ11:ιο ετιειίοτ 67 (δ. 27 δσὶιιν2τε2) 111111 Αεδ2τ12είι.1ε 2ι.1σὶ:ι οτ. Π. σ. Ατίετιοε 7 (Μίετιε
26, 16ο Ε) ιιιιό σ. 1 (Μίεσε 26, 148 Α) ι1ι:ιεὶ Ρτον. 8, 22 ί.ι1 σίε άεστεείε 14, 3 (ΙΙ 12, 171.) τιμά Ειιεε2εδίι.ιε
ν. Α11είοσδίει1 Ετε. 34 Ε2ν2ὶ1ετ2 2ι.ιἱ εὶει1 εεεσδὶσὶιεὶίσδετι ]εει1ε 5 ]οδ. 14, 1ο. 9 6 Ρδίὶ. 2, 7
9 ΙΙ. Εοτ. 8, 9 11 Β. ]οὶι. 15, 1 ινὶτεὶ ι1ι.ιτ νοι1 Πίοτιγε (νεὶ. δ. 48, 22; 54, 241.; 59, 4ἱ.) ίτι άεεει Βτίεἱε
211 Ει.ιρὶ1τ2ι1οτ ι111εὶ Αττιιειοοίειε ι.ιι1σὶ νοτι Ειιεεεεδίιιε ν. Αμείοσδίεμ = Ρε. Αεὶ:ι21ι2είι.ιε, εετταο ι112ίοτ όε Εεὶε
111.21. 25. 76 (δ. 1ο. 11. 3ο δσδιν2τε2) 2ι11 σὶ2ε σῶμα κυρίου δε2οεε11. Αεδ2ι:ι2είι1ε δει1ι.ιε2ε ςὶίε δεεὶὶε
τιίε (2ι1 σὶε111 2ίεεεεε1:ι Οεδτ2ι.1σδ νεὶ. Τετει1ὶὶί211 2άν. Ρτ211ε2ι1ι 25; ΕδΕῖ. 47, 276, 14; ι.ι. δῖον2εί211 σ. 28
δ. 1ο3, 8 Ε2.ι1εεεε). Πεμ ε11ετει:1ιε1ι Ατί2ι1εττι ε2ὶε άειε Ψοτε εὐε δσδτίέεδεινείε ἱιιτ άίε 2δεοὶι.1εε Ιτιίετίοτίεὲε
άεε δοδτιεε: Β2.εί1ίι.ιε σ. Ει.11ιοι11ίι.ιιΤι ΙΕ3 (Ι 291 Β Ο2τ1:ιίετ); Ρε. ΑεΙ12ι12είι1ε, σὶίερι1ε2είο σ. Ατίι.ι1:ι:ι 31
15 ]οὶι. 15,5 2ο ]οδ. 15,5. 1 22 Ρε. 21,23 24 νεὶ. ]οὶι. 1,16

ΒΚΡ ΕΕΕ Ψιί 2 ε 2 (2δ 12 ό μὲν _ 22 μου = Μίεπε ΡΕ 13ο, 497 Α_Ε) 8 ώσπερ _ 11 λέξεις = Ζί,
ί.τι Εὶοτίὶεε Π 18 εὶεε Εοσὶ.ν2είσ. ετ. 1431 (δ. 35 δσὶ1νν2τε2) 2ο ἐγὼ _ 54, 2 σωΤῆρος = Τὶ1άε,Τδεοεὶοτεε
Ετ2ι:ι.ίεεεε Ι (Ιν 58 δσὶ1ι.ιίε2ε), ίεττιετ = Θ9, Αεὶ12τι2είι.ιεὶ12εε1:ιε 52 (δ. 17 δσδιν2τε2)

1ΤαῦΤα_δὲΡ | καὶῖ_ό2ε | διδάσκων_έλεγενΨ ί μὲν›ν Ι Τῆμέν_Εί
Εὐφράνωρα ΥΚΨ | Ἄμμωνάν Ψν 2 εὶρημένων] λεγομένων 2 | έγραφεν Ἡνν 3 άμπελος _ καὶ ε,
_ ὐμεῖς Τὰ κλἠμαΤα Ννν 4 όνΤα _ άρχιερέα Ψν καὶ: _ Τό Ψν 5 ὁε › Β 6 ὲωρακώς
ἐμὲ _ Ψν Ι αὐΤόν › ν 7 γράφων ΤαῦΤα _ 2 8 ῶσπερ γάρ] ός Ζί | ῶν] ῶν ό κὐριος
Ψν 2 ε ῦπάρχων Ζί | Τό > Ψ 1ο αὶ > νΖ[ | περὶ] ὐπό Ψ 11 αὐΤοῦ παρουσίας _ Ψν ε |
λέξεις ΨΥ2 ε Ζί διαλέξεις ΒΚΡ ΚΕΕ ί όΤι _ 12 προσὴκει] προσὴκει οῦν ἐν ΤαὐΤαις σκοπεῖν όΤι
άνθρωπίνως είρηνΤαι ὐπό Τοῦ σωΤῆρος _ ν | εῖρηνΤαι ΨΎ 12 περὶ] ὐπό Ψ Ι ένΤεῦθεν]
έν ΤαὐΤαις Ψ-ν [ καΤ' οὐσίαν έστὶ _ ΒΚ 13 Τυγχάνει όνΤα] Τυγχάνουσι Ψ 2 14 έχουσι
Ψ 2 Ι ΤαῦΤά] Τά αὐΤά νὶἴν” αὐΤά 2 | δὲ εὶορρεὶε Β 15 ὴμῖν έστιν _ ΕΨΥ' 2 2 17 άλλο 2
18 ὴμεῖς έσμεν _ 2 19 έγγονοι Ψ2 | ὁφείλει _ δέ ε | λόγου] Χριστοῦ ΨΎ” 2 21 πα-τὴρ _
μου Ε Τδεὶε. | γεωργός _ έστιν Τὶιιὶε. | σῶμα] ἀνθρώπινον αὐΤοῦ 2 νεὶ. δ. 54, 2 22 ἐττταγγελῶ]
διηγὴσομαι Ψν 2 23 έστὶ] εὶσὶ Ψ Τὶισε. ί Τῆ άμπέλω ν | καὶ: › ΨΥ2ε Θ52 24 Τά ›
Ψν Τδαε. ί§51 ὶ έχοντες _ 54,1 ρίεαν › ΨΎ | κυρίου] Χριστοῦ Θ52
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"'°οιε.ειρίεαν έχομεν είς Τὴν άνάσΤασιν καὶ Τὴν σωΤηρίαν. στὴρ εῖρηΤαι ό γεωργός· αὐτὸς
γάρ εἰργάσαΤο διά Τοῦ λόγου Τὴν άμπελον, ῆΤις Τό ἀνθρώπινον Τοῦ σωΤῆρος,
καὶ αὐΤός δι' αὐΤοῦ Τοῦ λόγου Τὴν είς βασιλείαν όδόν ὴμῖν ὴΤοἱμασε, καὶ ››οὐδεὶς έρχεται
πρός Τόν κὐριον, εὶ μὴ ό παΤὴρ αὐΤόν έλκὐσει πρός αὐΤόν«.

Ἱ-αὐΤην δὲ Τοῦ ρηΤοῦ Τὴν έρμηνείαν η(ονΤος άνάγκη περὶ Τῆς οὐΤως λεγομένης ε
άμπέλου γράφεσθαι ››πιστόν όνΤα Τῷ ποιὴσαν-τι αὐΤόν‹‹, καὶ ››ΤοσοὐΤω κρείΤτων γε-
νόμενος Τῶν άγγέλωνκ καὶ Τό »έκΤισεν‹‹. όΤε γάρ ελαβεν όπερ είχε προσενεγκεῖν ὐπὲρ
ὴμῶν, ῆν δέ ΤοῦΤο Τό έκ Μαρίας Τῆς παρθένου σῶμα, ΤόΤε καὶ έκΤίσθαι καὶ πέττοιῆσθαι
καὶ γεγενῆσθαι περὶ αὐΤοῦ γέγρασται· άνθρώποις γάρ άρμόεουσιν αὶ ΤοιαῦΤαι λέξεις· ὶ
άλλως Τε οὐ μέτά Τό σῶμα γέγονε κρείΤτων Τῶν άγγέλων, ίνα μὴ Τό πρὶν έλάςι-των ὴ
'ίσος αὐ-τῶν φαίνηΤαι. άλλά πρὸς 'ίουδαίους γράφων καὶ Τὴν άνθρωπίνην Τοῦ κυρίου
διακονίαν συγκρίνων Τῆ Μωσέως έφησε· ››ΤοσοὐΤῷ κρείΤΤων γενόμενος Τῶν άγγέλων‹‹·
››διά γάρ άγγέλων ό νόμος έλαλὴθη‹‹· ι›διόΤι ό μὲν νόμος διά Μωσέως έδόθη, ὴ δὲ χάρις διά
"ίησοῦ Χρισποῦ έγένεΤο‹‹ καὶ Τοῦ πνεὐματος ὴ χορηγία. καὶ ΤόΤε μὲν άπό Δάν καὶ μέχρι
Βηρσαβεέ ό νόμος κατηγγέλλέτο, νῦν δέ ››είς πάσαν Τὴν γῆν έξῆλθεν φθόγγος αὐΤῶν«
καὶ Τά έθνη Τὸν Χριστόν προσκυνοῦσι καὶ δι' αὐΤοῦ Τόν παΤέρα γινώσκουσιν. άνθρω-
πίνως άρα περὶ Τοῦ σωΤῆρος ἐκεῖνα γέγρατιπαι καὶ οὐκ έστιν άλλως. ί

”Αρ' οῦν, ως οἱ χριστομάχοι θρυλοῦσι, Διονὐσιος Τά άνθρώπινα Τοῦ υὶοῦ γράφων
καὶ λέγων οὐΤως ποίημα αὐΤόν ένα Τῶν ἀνθρώπων έλεγεν αὐΤόν είναι; ῆ λέγων μὴ είναι
Τόν λόγον ῖδιον Τῆς Τοῦ παΤρός οὐσίας έφρόνει ΤοῦΤον όμοοὐσιον ὴμῶν είναι Τῶν άν-
θρώπων; καὶ μὴν οὐχ οῦΤως έγραψεν έν Ταῖς άλλαις έπιστολαῖς, άλλά καὶ όρθῶς φρονῶν
έν αὐΤαῖς φαίνεται καὶ δὐναΤαι δι' αὐΤῶν βοῆσαι κατά ΤοὐΤων λιη×ων· οὐκ εὶμι Τῆς αὐτῆς
ὐμῖν δόξης, ώ θεομάχοι, οὐδὲ Τά ὴμέτερα πρόφασιν Ἄρείῷ παρέσχεν εἰς άσέβειαν. άλλά
πρός “Άμμωνα καὶ Εὐφράνορα διά Τοὐς Σαβελλί3ονΤας γράφων έμνὴσθην Τοῦ γεωργοῦ
καὶ Τῆς άμπέλου καὶ Τῶν ΤοιοὐΤων άλλων ρηΤῶν, ῖνα Τά άνθρώπινα Τοῦ κυρίου δείξας 21»
πείσω μὴ λέγειν έκείνους, όΤι ό πατὴρ έστιν ό γενόμενος άνθρωπος. ώς γάρ ό γεωργός
οὐκ έστιν άμπελος, οὐΤως οὐκ έσΤιν ὁ έν Τῷ σώματι γενόμενος ό παΤὴρ ἀλλ' ό λόγος,
καὶ ὁ λόγος δέ έν Τῆ άμπέλῳ γενόμενος άμπελος έκλὴθη διά Τὴν πρός Τὰ κλὴμαΤα, άπερ
έσμὲν ὴμεῖς, σωματικὴν συγγένειαν. Ταὐτη μὲν οῦν Τῆ διανοία Τὴν πρός Εὐφράνορα καὶ
Ἄμμώνιον έγραψα έπιστολὴν, πρός δὲ Τὴν ὐμῶν άναίδειαν Τάς έΤέρας έπισΤολάς Τάς σο

10
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1 Ζμ βίεαν νεὶ. δ2ρ. 15, 3 3 νεὶ. ]οδ. 6, 44 6 Ηεδ. 3, 2; 1, 4 7 Ρτον. 8, 22 12 Ηεδ.
1,4 13 νεὶ. Ηεδ. 2,2; ]οὶ:ι. 1, 17 14 Δάν ιιειν. 1τεί11 είεειεεὶίσὶιεε Ζίε2ε, Κεάει1ε2τε, 11111 α2ε
ε21ι2ε Κείσὶι Ιετ2εΙ 2ι1 ι1ττιεσδτείδει1; νεὶ. ]ι.ιά. 2ο, 1 ι.ι11ά όίεετ 15 Ρε. 18, 5

ΒΚΡ ΚΕΕ ῖλΓν2ε 2 (2δ 1 ό δὲ _ 2 σωΤῆρος = Μίεπε ΡΕ 13ο, 497 Ε; 2δ 18 άρ' _ 55, 2 φρόνη-
σιν = Μ.ίει1ε ΡΕ 13ο, 497 Ε/Π) 7 όΤε _ 9 λέξεις = ΘΙ8, Αεὶ12ι22είι.ιεΙε2εει:ιε 18 (δ. 9 δσὶιιν2τε2)
28 άμπελος _ 29 συγγένειαν = Τδάε, Τειεοόοτεε, Ετ2ι1ίεεεε Ι (Ιν 58 δσδμὶε2ε)

1 καὶ _ είς Ψν Τδσε. Θ9 ( Τὴν: › ε | εῖρηΤαι > Ψν 2 2 Τό ἀνθρώπινον Τοῦ σωΤῆρος]
Τό κυριακόν σῶμα Ψν 2 Τδαε. Θ9 3 αὐΤός καὶ _ Ψν | ὴμῖν όδόν _ 2 4 αὐΤόν:] έαυΤόν 2
5 ΤαὐΤην] ΤοιαὐΤην Ἡ' | Τὴν › Ψ 7 Τό] όΤι Ψν 8 Τό › Ψ ὶ καὶί _ Τό Ψνθίε | έκ-τίσθαι]
έιστίθεσθαι ε δεδημιουρῇσθαι Θε [ καὶ (_ Τό ΘΙΒ) γεγενῆσθαι καὶ (_ Τό Θε) πειτοιῆσθαι _ΨνΘέ
1ο κρείΤτων γεη×ονε _ Ε | ὴ] ῆ· ῆ Ψν 1ο/11 ὴ ῖσος] ῖσως 2 ε 11 αὐΤῶν] οιΤ (!) 2 12 Τοσοῦ-
Τον 2 Ι Τῶν άγγέλων › 2 13 διά γάρ άγγέλων] › Ψ δι' ών ν ( χάρις _ καὶ (_ ὴ Ψ)
άλἠθεια Ψν 14 ιἶἦ = πνεὐματος Ψν ε ἦ = πατρός ΒΚΡΚΕΕ 2 ὶ μέχρι] έως Υ, _
Τῆς 2 ε 15 κστἡγελλε Ψ | νῦν] Τανῦν Ψν 18 οῦν _ οὐχ 2 | υὶοῦ] Χριστοῦ Ψ2 θεοῦ ν
19 οὐΤως › 2 Ι αὐτὸν! _ ῆ Ψν2 ί αὐΤόνε › ΨΥ2 | αὐτόνΘι.εγεν_ΚΕΕ2 Ι ῆ λέγων_
2ο άνθρώπων › 2 | μὴ λέγων _ Ε ί μὴ] Τό Ψ › Υ” 2ο ίδιον] Τόν άίδιον Ψ-Υ” | ὴμῶν > Ψν
22 φαίνεται] φθέγγεπαι Ψν | ΤοὐΤων λέγων] Τῶν διαβαλλόνΤων Υ' 23 ὐμῖν › Ψ 2 24 πρός _
μὲν 2 | 'Αμμώνιον Ε° 'Αμμωνάν Ψν 2 ε 2 | Εὐφράνωρα Ψν | γράφων διά Τ. Σ. _ Υ' ε | ὲμνὴσθην _ καὶ
ΨΎ” 2 25 ρηΤῶν] ρημάΤων ΨΎ” 2 Ι κυρίου] Χρισποῦ 2 27 άμπελος] έν Τῆ άμπέλῳ ΨΎ 2 ] ὸι > ἌΎ 2
28 άμπελος έκλήθη] άνθρωπος έκλήθη (› Τὶιεὶε), άμπελος δὲ έκλήθη ό υὶός (κὐριος Τδεὶε.) Ψν 2 Τδαε.
29 ὴμεῖς ἐσμεν _ 2 | Εὐφράνωρα Ψν 3ο 'Αμμωνάν Ψν2 ] έπισΤολἠν › ΒΚΡΚΕΕ2 ε
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-παρ' ἐμοῦ γραφείσας ἀνΤιΤίθημι, ίνα γνῶσιν οί φρόνιμοι Τὴν έν αὐΤαῖς άπολογίαν καὶ
Τῆς έν Χριστῷ πίστεως Τὴν όρθὴν μου φρόνησιν. έδει μὲν οῦν καὶ Τοὐς Ἄρειανοὐς,
είπερ είχον ὐγιαίνονΤα Τόν νοῦν, ΤοιαῦΤα λογίεεσθαι καὶ φρονεῖν περὶ Τοῦ έπισκόπου,
»πάνΤα γάρ ένώπια Τοῖς συνιοῦσίν έστι καὶ όρθά Τοῖς εὐρίσκουσι γνῶσιν«. έττειδὴ δέ
μὴ μαθόνΤες Τὴν πίστιν Τῆς καθολικῆς έκκλησίας πε·ιΤτώκασιν εἰς άσέβειαν καὶ λοιπόν Τόν
νοῦν πεττηρωμένοι ί νομίεουσιν είναι καὶ Τά όρθά σΤρεβλά καὶ λέγουσι Τὸ μέν φῶς σκόΤος,
Τὸ δὲ σκόΤος νομίεουσιν είναι φῶς, ἀναγκαῖον καὶ Τά έκ Τῶν άλλων έττιστολῶν Τοῦ Διο-
νυσίου παραθέσθαι καὶ Τό αίΤιον αὐΤῶν πρός πλείονα καΤάγνωσιν Τῶν αίρέτικῶν. έξ
αὐΤῶν γάρ καὶ ὴμεῖς μαθόνΤες οῦΤω περὶ Τοῦ ἀνδρὸς φρονοῦμεν καὶ γράφομεν.

'ί-ί δὲ πρόφασις, δι' ῆν έγραψε Τάς άλλας ί έπιστολάς, έστιν αῦΤη. Διονυσίου Τοῦ
επισκόπου μαθόνΤος περὶ Τῶν έν ΠενΤαττόλει καὶ εἠλῳ Τῆς εὐσεβείας γράῳανΤος, καθά
προεῖπον, κατά Τῆς αἱρέσεως Σαβελλίου Τὴν πρός Εὐφράνορα καὶ Ἄμμώνιον έπιστολὴν,
Τινὲς Τῶν ἀπό Τῆς έκκλησίας ἀδελφῶν φρονοῦνΤες μέν όρθῶς, μὴ έρωΤὴσανΤες δέ αὐΤόν,
ίνα παρ' αὐΤοῦ μάθωσι πῶς έγραψεν, ἀνῆλθον πρός Τὴν ίΡώμην καὶ κατειρὴκασιν αὐΤοῦ
παρά Τῷ όμωνὐμῳ αὐΤοῦ Διονυσίῳ Τῷ έιτισκόπω 'Ρώμης. κἀκείνος ἀκοὐσας έγραψεν
ὁμοῦ κατά Τε Τῶν Τά Σαβελλίου δοξα3όνΤων καὶ καΤά Τῶν φρονοὐνΤων ΤαῦΤα, άπερ
καὶ ”Αρειος λέγων έξεβλὴθη Τῆς έκκλησίας, ίσην καὶ κατά διάμέτρον ἀσέβειαν είναι λέγων
Τήν Τε Σαβελλίου καὶ Τὴν Τῶν λεγόνΤων κΤίσμα καὶ ποίημα καὶ γενηΤὸν είναι Τόν Τοῦ
θεοῦ λόγον. έπέστειλε δέ καὶ Διονυσίω δηλῶσαι περὶ ῶν εῖρὴκασι κατ” αὐΤοῦ. καὶ
άιττέγραιμεν εὐθὐς αὐΤός καὶ έττέγραιμε Τά βιβλία έλέγχου καὶ άπολογίας. έιτταῦθα Τό

4 Ρτον. 8, 9 11 νεί. οδεα δ. 49, 19; 51, 28 12 ίῖ. Αεί12α. άε εναοάίε 43 (Μξίεαε 26, 769 Α): Τινῶν
αίΤιασαμένων παρά Τῷ έττισκόπῳ 'Ρώμης Τόν Τῆς 'Αλεξανδρείας έπίσκοπον ώς λέγονΤα ποίημα καί μὴ
όμοοὐσιον Τόν υίόν Τῷ πατρί, ὴ μέν κατά 'Ρώμην σὐνοδος ὴγανάισιησεν, ό δὲ Τῆς 'Ρώμης έττίσκοπος Τὴν
πάνΤων γνώμην γράφει πρός Τόν όμώνυμον έαυΤοῦ. δσαοα άετ Ψοτεεαεετ άεε Πίοαγε νοα Κοια, Χγεεοε
Π., ινατάε νοα Πίσανε νοα Αίεκααάτίεα δεί Ειιεεδ. ί1. ε. νΠ 6 (642, 3Π.) ίίδετ εείαεα Κοτιάίίεε ι:α.ίε
άετ Εεαιείαάε ία Ρεοίεα12ίε ααεεττίσὶίεεε. Π2ε ίεε 2ίεο νοτ άεαι 6. 8. 258 εεεσδεδεα. Ια άίε Ζείε δίε 2ι.ι1α
Ετιάε άετ νετίοίεααε μαεετ ν2Ιετί2α 111ι.ιΒ ά2α1:ι άίε Ατιίιίειεε ία Κοτα, άετ Βτίεἱ 211 Α11111ιοι:ιίι.ιε ιιαά Ει.ιρίιτ2-
αοτ ααά άίε δσδτίέε 'Ελεγχος καί άπολογία ί2ίΙεα, ά2 άίεεε αοσδ ία άετ νετδ2ααι.ιαε, 2Ιεο 2αε Κερδτο οάετ
Κοίίιιείιίοτι (Εαεεδ δ. ε. ΎΠ 11, 5. 15 δ. 656, 2; 66ο, 3) ινεεεα μαεεα δ. 59, 13 εεεσδτίεδεα ννατάε. Ζμτ
Ζείε άεε Ρτο2εεεεε άεε Πίοανε νοα Α.ίε1ε2αάτίεα νοτ άετα Ρτ21εί2εεα Ααιί1.ὶ2α ιν2τε1:ι „Βτι1άε1" 2ι1ε Κοτα (Ειιεεδ
ί·ι. ε. ΨΙΙ 11, 3; δ. 654, 13) ία Αίεκεαάτίεα, νναδτεσδείαίίσδ άοσίι ία δ2σί:ιεα άετ άοε·ι1ι2είεσί:ιε1ι Κοαετονετεε.
Βτίεἱε άεε Πίοανε 2α Αττιταοα, Βίεσδοί ν. Βετεαίίτε, ιιαά 2α Ει1ρί11·2ι:ιοτ ααά 2αάετε ιν2τεα Ειίεεδ δεί22α.αε
(ει. ε. ΨΠ 26, 1 ; δ. 7οο, 13 Β.) νεί. οδεα δ. 49, 17: Π. εσ.δ.τίεδ ταεδτετε Βτίείε ία Ααεείεεεαδείε άεε δ2δείὶ.ί2αίε-
ττιιιε. Κ. Μίίίίετ ί:ι2ε ίίδετ άίε Κοττεεροαάεα2 άεε Π. ία δ2σδεα άετ ίίδνεσδειι δ2δείίί2αετ ία Ζείεεσδτ. ί.
αεαε. Ψίεε. 24 (1925) 278 8. εεΙ12αάεΙε. Πίε Α.αὶ112εετ είαά αίεδε δ2δεΠί2αετ, εοαάετα Οτεδοάοκε, άίε
νοα άετα τόαιίεσδεα Ρ2ρεε είαε Ζατεσδεννείειίαε άεε 2Ιε1ε2αάτίαίεσί·ιεα Πίοανε νετΙ21ιεεεα. Πεαα άίεεετ
δ2ε·εε νετεασδε, άεα Οεταείαάεα αείε άετ 2ίε:τ2αάτίαίε‹:ί:ιεα Οδετί2εττεσί:ι2ἱε άίε οίίί2ίεί.ίε 2ίεκ2αά1ίαίει:ίιε
ά. δ. οτίεεαίεείεσδε Τδεοίοείε 2ι1ἱ2ι1αό1ίεε1:ι. Οεεεα Κ. Μίίίίετ 2. 2. Ο. δ. 281 19 Εία Βτασδεείὶισίε
2ι1ε άστα δσδτείδεα άεε Πίοαγε νοα Κοαί ίεε δεί Αεί121:ι. άε άεστεείε 26 (22, 1 Π.) ετί:ι2ίεεα 2ο Πίε Κεεεε
άετ δσί·ι1Τ.ί”ε άεε Πίοτιγε ί:ι2ε Ρείεοε εεε21Τι111εΙε. Τδε ίεεεετε 21ιά οεδετ τει:α2ί.αε οί Πίοαγείιίε οί Αίε112ι1άτί2
εά. δν Ε. Ε.. Εείεοε. Ε2ι1:ιδτίάεε 19ο4, δ. 182 Η.

ΒΚΡΟ (2δ Ζ. 1ο) ΚΕΕ (1:ιι1τ δίε Ζ. 9) Ψν2 ε

1 άνατίθημι ε 2 ί ίνα _ καί (_ περὶ 2) Τῆς έπισΤολῆς ῆς θρυλεῖΤε ΨΨ2 | ἐν αὐΤαῖς Τὴν ἀπο-
λογίαν _ Ψ 5 μὴ › ε ί Τὴν > ΒΚΡΚΕΕ 6 πεπωρωμένοι Ψν ( καὶί _ 7 είναι >
Ψν | λεηκουσι › Ε 7 άνάγκη Ψν Ι Τά] Τό ν | Τοῦ › ΒΚΡΚΕΕ 9 καί! › Ε
1ο Ια άεα ταείεεεα Ηεε. ινίτά εί.τι Αδε2ε2 εεα12σί1ε, άετ άεαί ἱοίεεαάεα Τείί άετ δσδτίίε άεα Εὶ121·2ί¬τεετ
είαεε αεαεα Ττ2ί1ε2εεε είδε. ·ὴ δέ _ αῦΤη τοε ία δοαάετ2εί1ε Β, είαεετἰισίτε Κ, ὴ _ αῦΤη ί1:ι Η2ίδ-
ι.1τι2ί2Ιε ινίε άίε Τίεεί άετ Ττ2ί1ε2εε Κ, 2δι:ι1ίσδ Ε, αειίετ Ττ2ί1ε2ε 1:αίε άετ Ζ2.ί1ί ἦ ε 11 εὐσεβείας]
έκκλησίας Ρ 12 Εὐφράνωρα ΨΎ ] 'Αμμωνάν Ψν 13 ἀδελφοί Ψν 2 ε | φρονοῦιττες μὲν]
μὴ φρονοῦνΤες ΨΎ | δὲ › Ψν 14 πρός] είς Ψν 2 ε 16 όμοῦ] νόμον 2 | Τά Σαβελλίου]
Σαβελλίω Ψν ] δοξάνΤων ΕΨΥ 17 καί' 3· Κ | καίί _ ό Ε Ι καὶ: › ν Ι λέγων είναι _ ΒΚ
18 καί ποίημα > ΨΎ ( καὶ1 › 2 ε 19 δέ] Τε Ψν | δηλῶν ν 2ο αὐΤός εὐθὐς _ Ρ
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ηθ Πε εεαιεαείει Πίοαγείί 13, 3_14, 5.

μυσαρόν εργαστὴριον Τῶν θεομάχων καΤανόει καὶ πῶς αὐΤοὶ καθ' εαυττῶν Τὴν αὶσχὐνην
έκίνησαν. Διονυσίου γάρ Τοῦ επισκόπου 'Ρώμης γράεμανΤος καὶ κατά Τῶν λεγόνΤων
κΤίσμα καὶ ποίημα Τόν υὶὸν Τοῦ θεοῦ δείκνυΤαι μὴ νῦν πρῶΤον ἀλλ' έκπαλαι παρά πάνΤων
ἀναθεματισθεῖσα Τῶν χριστομάχων Ἄρειοτνῶν ὴ αίρεσις. επειΤα Διονυσίου Τοῦ έττισκόπου
Τῆς 'Αλεξανδρείας ἀπολογουμένου περὶ ῆς έγραψεν εΤτιστολῆς, φαίνέται καὶ αὐΤός μὴΤε
οὐΤως φρονήσας, ώς αὐτοὶ λέγουσι, μὴΤε όλως Τὴν 'Αρείου κακοδοξίαν εσχηκώς.

Καὶ άρκεῖ μέν είς Τελείαν καΤάγνωσιν Τῶν 'Αρειανῶν καὶ είς ἀπόδειξιν Τῆς συκο-
φανΤίας αὐΤῶν Τό καὶ μόνον άπολογὴσασθαι Τόν Διονὐσιον καὶ περὶ ών οῦΤοι Τεθρυλὴ-
κασιν. οὐ γάρ ώς φιλονεικῶν ἀνΤέγραι.μεν, ἀλλ' ἀπολογοὐμενος περὶ ών ὐπωπΤεὐθη·
ό δε ἀπολογοὐμενος περὶ ών κατηγορὴθη Τί έτερον ποιεῖ ὴ λὐει μεν πάν έγκλημα ὐπο-
πΤευθεν κατ, αὐΤοῦ, ελέγχει δε καὶ εν ΤοὐΤῷ συκοφάνΤας Τοὐς ἌρειομανίΤας; ίνα δὲ καὶ
εξ ών ἀπολογοὐμενος εγραφε πλέον αίσχυνθῶσιν οῦΤοι, φέρε σοι καὶ Τάς ί λέξεις αὐΤοῦ
παραθῶμαι. γνώση γάρ ἀπ” αὐΤῶν, όΤι οί μεν 'Αρειανοὶ κακόφρονές είσιν, ό δε
Διονὐσιος ἀλλόΤριος Τῆς εκείνων έτεροδοξίας εστί. πρῶΤον μεν οῦν έλέγχου καὶ άΤτολογίας
επέγραιμεν εαυΤοῦ Τὴν έπιστολὴν· ΤοῦΤο δε Τί εστιν ῆ όΤι Τοὐς μέν ιμευδομένους ελέγχει,
περὶ δε ών έγραψεν ἀπολογεῖΤαι δεικνὐς όΤι μὴ ώς 'Άρειος ὐπενόησεν έγραψεν αὐΤός,
ἀλλε όΤι Τῶν ἀνθρωπίνως είρημένων περὶ Τοῦ κυρίου Ι μνησθεὶς οὐκ ὴγνόει ΤοῦΤον είναι
λόγον καὶ σοφίαν ἀδιαίρέτον Τοῦ πατρός; επειΤα αίΤιάΤαι Τοὐς κατειπόιττας αὐΤοῦ
ώς μὴ όλοκλὴρους λέγονΤας ἀλλά περικόπποιττας αὐΤοῦ Τάς λέξεις καὶ ώς μὴ καλῆ
συνειδὴσει ἀλλά πονηρά λαλοῦνΤας ώς θέλουσι· ΤοὐΤους Τε ΤοὐΤοις ἀπεικάεει Τοῖς Τάς Τοῦ
μακαρίου ἀποστόλου διαβάλλουσιν επιστολάς. ῆ δε ΤοισὐΤη μέμιμις αὐΤοῦ πάνΤως άπό
φαὐλης ὐποιμίας αὐΤόν ἀπολὐει. εἰ γάρ Τοὐς Παὐλου καΤειπόνΤας οὐΤως ὴγεῖΤαι ώς Τοὐς
αὐΤοῦ κατειπόνΤας, οὐδεν έΤερον δείκνυσιν ὴ όΤι Τά Τοῦ Παὐλου φρονῶν οὐΤως έγραψεν.
ἀμέλει καὶ πρός έκαστον Τῶν ὐπό Τῶν κατηγόρων είρημένων άπανΤῶν πάνΤα Τά παρ'
αὐΤῶν προφερόμενα θεραπεὐει, καὶ Σαβέλλιον μεν έν έκείνοις άνατρέττει, εν ΤοὐΤοις δε
δείκνυσιν όλόκληρον εαυΤοῦ Τὴν εὐσεβῆ πίσΤιν. φασκόνΤων Τοίνυν εκείνων φρονεῖν
Τόν Διονὐσιον "οὐκ ἀεὶ ῆν ό θεός παΤὴρ, οὐκ ἀεὶ ῆν ὁ υὶός, ἀλλ' ό μεν θεός ῆν χωρὶς Τοῦ
λόγου, αὐΤός δε ό υὶός οὐκ ῆν πρὶν γεννηθῆ, ὰλλ, ῆν ποΤε όΤε οὐκ ῆν, οὐ γάρ ἀίδιός
ἐστιν, ἀλλ' ῦσΤερον έιτιγέγονενζ όρα πῶς άποκρίνέται. Τά μεν οῦν πλεῖστα Τῶν
αὐΤοῦ ρημάΤων, άπερ ὴ 3ηΤῶν έξέτάεει ὴ συλλογιεόμενος συνάγει ῆ ερωΤῶν ελέγχει
ὴ Τοὐς καΤειρηκό·τας αίΤιάΤαι, ΤαῦΤα παρεὶς διά Τό μῆκος Τῶν λόγων μόνα Τά πρός Τὴν
κατηγορίαν ἀναγκαῖα Τίθημι. ἀπολογοὐμενος Τοίνυν πρός εκείνα γράφει Ταῖς λέξεσι
'ΐαὐ“Ταί§ έν Τῷ πρώΤω Τῷ έττιγραφομένῳ έλέγχου καὶ άπολογίας μεθ' έτερα οὐΤως·
2ο Ηίετοαγτααε σοαετ2 Κι.ιίίαι.1111 Π 17 (Π 5ο9 ν2ί.ὶ2τεί): Αεὶ12α2είι.1ε ερίεσοραε είσ Πίοανείί άείεαάίε εττοτετα:
2ροεεοίοτι.ιτ1ι εστίρε2 είαίίίίεετ άερτ2ν2ε2 εμτιε

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψλἴ2ε

Ι 'Τῶν Τ θεοί-ιἀχων ΘΒΘΓ εΧΡ- 5 ί θέοίιάχων ΒΚΡΟ χριστομάχων ΚΕ ΨΎ2 ε | αὐΤοὶ] οῦΤοι Ψν
2 'Ρώμης › Ψν ί καί › Κν 3 ποίημα καί κΤίσμα _ Ψν2 ε Ι πρώΤως ῖἰ 4 χριστομάχων >
ννν 8 5 ί ίὶ Τῶν Ἄρείανὥν ~ δεν 5 Τῆς › ε | ἀπολογησαμένου ε 6 αὐΤοὶ] οῦΤοι Ψν 2 ε |
Τὴν 'Αρείου όλως _ ΒΚΡΟ 7 Τῆς › Ψ 8 Τό › Ψν Ι καὶε › ΕΨν 2 ε 9 οὐ] οὐδὲ Ψν |
ὐΤτωπ·τεὐθη _ το ών › 2 1ο ὐποτπτευθεν έγκλημα _ ΚΕΨΤΧ2 ε | ὐποπττευθεν _ παρ' αὐΤοῦ.
2δετ εκρ. Β 11 συκοφαιηυῦιασς ΒΚ2ε | 'Αρειανοὐς ΨΎ' 12 ἀπολογοὐμενος] όμολογουμένως
Ψν | αὐΤοῦ] αὐτάς Ψ 13 παραθῶμεν Ψ2 ε παραθώμεθα Ψ | ά·ιτ'] ἐξ Ψν | 6-ει] ὼξ 2
Ι4 ῖῖρῶΐσ ν 15 έπέγραψεν Ψν νεί. δ. 55, 2ο έγραψεν ΒΚΡΟΚΕ 2 ε | αὐΤοῦ Ψ | Τὴν έπιστολὴν
εαυΤοῦ _ ν | Τοὐς μὲν] ΤοὐΤους μεν 2 ε ΤοὐΤους Ψ έκείνους Υ 16 δε › Ψ ί έγραψενχ] έγραψαν Ε
17 κυρίου] Χρισποῦ Ψν 18 έΤ1ειΤα _ δε Υ, _ καί Ψ 19 όλοκλὴρως Ψν 2ο θέλουσι 3
θέΔον'ῖα9 Ξ | δι-πεικά3ειν Ψ 22 εί] καὶ Ψ | Τοὐςε › Ψ'ν 23 Τοῦ › Ψν2ε 24 ἀπανΤῶν]
άπάνΤων ίίἴν ε 25 προσφερόμενα ε _ ένι › Ε 26 εαυΤοῦ] αὐΤοῦ Ψν Ι Τοίνυν _ Τα Ψν
29 όρα _ γοῦν Ψ 3ο ῆε › 2 | ῆε] καὶ Υ” 31 κατειρηκόΤας] κακῶς φρονοῦνΤας ίίἴν ί
Τὴν › Κ” 32 ἀναγκαῖα › 2
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Πε εεαεεαιίε Πίοιιεείί 15,1-6. ῇ?

»Οὐ γάρ ῆν όΤε ό θεός οὐκ ῆν παΤὴρ‹‹. καὶ ΤοῦΤο οίδεν εν Τοῖς έξῆς· »ἀεὶ Τόν
»Χριστόν είναι, λόγον όνΤα καὶ σοφίαν καὶ δὐναμιν, οὐ γάρ δὴ ΤοὐΤων άγονος ών ό θεός
»είΤα έτταιδοποιὴσαΤο, ἀλλ' όΤι μὴ παρ” εαυΤοῦ ό υίός ἀλλ' έκ Τοῦ παΤρός έχει Τό είναι«.
καὶ μεΤ' όλίγα πάλιν περὶ Τοῦ αὐΤοῦ φησιν· »›άπαὐγασμα δε ών φωΤός ἀιδίου‹ πάνΤως
»καὶ αὐΤός ἀίδιός ἐστιν. όνΤος γάρ ἀεὶ Τοῦ φωΤός δῆλον ώς έστιν ἀεὶ Τό ἀπαὐγασμα.
››ΤοὐΤῳ γάρ καὶ όΤι φῶς εστι Τῷ καΤαυγά3ειν νοεῖΤαι, καὶ φῶς οὐ δὐναΤαι μὴ φωΤί3ον
››είναι. πάλιν γάρ ελθωμεν επί Τά παραδείγμαΤα. εί εσΤιν ῆλιος, έστιν αὐγὴ, εσΤιν
››ὴμέρα· εί ΤοιοὐΤων μηδεν έστι, πολὐ γε δεῖ καὶ παρεῖναι ῆλιον. εί μεν οῦν ἀίδιος ό ῆλιος,
»άπαυστος άν ὴν καὶ ί ὴ ὴμέρα, νῦν δε (οὐ γάρ έστιν) ἀρξαμένου Τε ῆρξατο καὶ παυ-
››ομένου παὐεΤαι. ὁ δέ γε θεός αίώνιόν εστι φῶς οῦΤε άρξάμενον οῦΤε λῆξόν ποΤε. οὐ-
»κοῦν αἰώνιον πρόκειΤαι καὶ σὐνεσΤιν αὐΤῷ Τό ἀπαὐγασμα, άναρχον καὶ άειγενες προ-
››φαινόμενον αὐΤοῦ, όπερ εστὶν ὴ λέγουσα σοφία ιέγώ ῆμην προσέχαιρε· καθ' ὴμέραν
››δὲ ηὐφραινόμην έν προσώπῳ αὐΤοῦ εν πανΤὶ καιρῷ‹‹‹. καὶ αῦθις έττάγει μεΤ' όλίγα
περὶ Τοῦ αὐΤοῦ λέγων· ››όνΤος οῦν αίωνίου ί Τοῦ παΤρός αίώνιος ό υὶός εσΤι, φῶς
››εκ φωΤός ών· όνΤος γάρ γονέως εστι καὶ Τέκνον. εί δε μὴ Τέκνον είη, πῶς καὶ Τίνος είναι
››δὐνσται γονεὐς; ἀλλ' είσὶν άμφω καὶ εἰσὶν άεί‹‹. είΤα πάλιν προστίθησι ΤαῦΤα·
»φωΤός μεν οῦν όνΤος Τοῦ θεοῦ ό Χριστός εσΤιν ἀπαὐγασμα. πνεὐμαΤος δε όνΤος (›πνεῦμα
»γάρ, φησίν, ό θεός‹), ἀναλόγως πάλιν ό Χριστός ατμὶς λέλεκΤαι· ›άΤμὶς γάρ, φησίν,
››εστὶ Τῆς Τοῦ θεοῦ δυνάμεως‹‹‹. καὶ έκ Τοῦ δευΤέρου πάλιν φησί· ››μόνος δε ό υὶός
»ἀεὶ συνών Τῷ πατρὶ καὶ Τοῦ όνΤος πληροὐμενος καὶ αὐΤός εστιν ών έκ Τοῦ παΤρός‹‹_
1_19 = Εείεοε 186, 4_187, 21 1 Β. δο Οτίεεαεε ίτααίετ νεί. άε ρτίασ. Ι 2, 9 (4ο, 9Β.); 2, το (41,
11 Β.); Ιν 4, 1 (349, 6. 17; 35ο, 1. 18 Β.) 2 νεί. Ι. Εοτ. 1, 24 3 Οτίεεαεε άε ρι-ίασ. Ι 2, 9 (4ο,
9-11): είίίσίεμτ ετεο νίτειιε 2Ιεετ2 ία ει.ι2 ρτορτίεε2εε εμδείεεεαε, ι.ιε 2ίε εετταο ει:τίρει.ιτ2ε, ›ν2ροτ οι.ιίά2ι:αο
ρτίίααε εε ίαεεαίεειε ενίτειίείε άείσ, δοσ σιιίάεια σαοά εεε ίαάε ετ2δεαε; αοα εεε 2ι.ιεε1α σι.ι2αάο αοτι
Ιαετίε, νεί. 2ι.ισὶ:ι άίε ίοίεεαάεα Ααείίίίίτααεεα άεε Οτίεεαεε 4 δ2ρ. 7, 26 5 Β. νεί. Οτίεεαεε
άε ρτίασ. Ι 2, 7 (37, 6 Β.): υάειιε ὶιίκ εεεσ εεσι1αάι.ι1.α ]οί:12ααε1α. υερίεαάοτιι ετεο διιίαε ίιισίε εεε ιιαί-
εεαίεειε ίίίίμε, εκ ίρεο ίαεερ2.τ2δί1.ίεετ νείιιε ερίεαάοτ είε ὶμσε ρτοσεάεαε εε ί1.ιΙι.ια1ία2.αε ι.ιαίνετε21α στε2-
ει.ιτ2τ1ι . . . Ρετ ερίεαείοτετα α21ασ]ι.ίε οαίά είε ίιικ ίρεει. 2εαοεσίει1τ εε εεαείεειτ. Εδετιάει Ι 2, 4 (33, 1): εεε
α2ι1ισι1ε ίε2 2εεετα2 21: εεα1ρίεετα2 εεαετ2είο είσαε ερίεαάοτ εεαετ2ει1τ εκ Ιμσε. νεί. Εοαιαι. ία ]οί1. 32, 28,
353 (474, 1ο); άε ρτίτισ. Ι 2, 2 (29, 11 Β.) 12 Ρτον. 8, 3ο. νεί. Οτίεεαεε άε ρτίασ. Ι 4, 4 (67, 1ο); Ιν
4, 1 (35ο, 14 Β.) 14 Ε. Οτίεεαεε άε ρτίασ. ίί 2, 1ο (41, 11): ρεεετ αοα ροεεεε εεεε σ]ι.ιίε, εί ίίίίιιε
αοα είε 17 ]οί;ί. 4, 24 18 δειρ. 7,25. νεί. Οτίεεαεε άε ρτίαε. Ι 2, 9, νοτ 2ὶ1εα:ι δ. 41, 3: εκ
σιιο οεεεαάίεατ εεταρετ ίμίεεε ν2ροτεια ίεε-ι1111 νίτειίείε άεί, αι1ί.ίι11α ί:ι2δεαεεα:ι ίτιίείμτα α.ίεί ίρεατα άεμττι
19_2ο = Εείεοε 191, 1ο_12 νεί. Οτίεεαεε Ιν 4, 1 (35ο, 15 ί.) 2ο Ζα πληροὐμενος: Τδεο-
ετιοεε ετε. ία σοά. Μ21σ. 5ο2 (Η2τα2σΙ1 ία Τείτεε ιι. Παεετε. ΚΕ. 9, 3 δ. 77, 11): καί έν αὐΤῷ οίκεῖν

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψν 2 ε (δίε Ζ. 18 άναλόγως) 4 ἀπαὐγασμα _ 11 άειγενές, 14 όνΤος οῦν _ 15 ών,
17 φωΤός _ 18 λελεισται = Νίσεε2ε ν. Ηετ2Ι‹ὶεί2, Ε2εεα2 ία ]οΙ1. ία Εοά. ν2είσ. ετ. 1996 ίοί. 78, νοα
Εείεοε δ. 186 ε. δεαι.ιε2ε (= Ε2ε.8) 4 ἀπαὐγασμα _ 1ο παὐεται = Ετ2ταετ, Ε2εει:ι2ε ία δ. Ρ2ι.ι1ί
ερίεεοίεε 2ά Τίτα. Τίε. Ρδίίετα. Ηεδτ. Οκἱοτά 1844. δ. 362, 27_34 1ο_2ο = Ετ2ταετ 3ο4,9_22
νεί. οδεα δ. 11. Πίεε Ζίε2ε εσί·ιΙ.ίεΒε ίοττ.ί2ι.ιἱεαά 2α ά2ε Ε1τ2ετρε 2ι.ιε άε άεστεείε 2α

1 ὁ › ΒΚΡΟ ΚΕ Ι ῆνε _ ό Κ 2 είναι > ΒΚΡΟ | λόγον] λέγων 2 | λόγον όνΤα καί
σοφίαν] λέγων σοφίαν καί λόγον ν | ΤοὐΤων Β°ΚΨν ΤοῦΤον ΡΟ ΚΕ 2ε 3 είΤα] ὐστερον ν
4 Τοῦ > ν ] ών _ αὐΤός Ψν 5 έστιν ἀεὶ] εσΤιν ἀεὶ καὶ Υ καὶ Ε2ε.8 6 ΤοὐΤῷ] ΤοῦΤο
Ψ Ε2ε.Π | ΤοὐΤῳ γάρ καί όΤι] όΤι γάρ ν ί Τῷ] έν Τῷ Ψν 7 γάρ] γοῦν Ψ | εστιν! _ ό ΒΚ Ι
ῆλιος] ὴμέρα Ε2ε.° | ῆλιος _ εί 2δετ εκρ. Β, _ ἀπαὐστως άν είη 2, εκρ? Ι έστιν ὴμέρα > Ε2ε.ε
8 ΤοιοὐΤων Μοαεἱ. ΤοιοῦΤον 2Ιίε Ηεε. Ε2ε.θ Εοπιαι. | πολὐ] πολλοῦ ν 2 2 | δεῖ Β°Κ ΨΨ2 ε Ε2ε.α
δὴ Β'°ΡΟΚ δὴ άν Ε | καὶ › Ψνεε Ε2ε." 9 άπαὐστως 2ε | ῆν] είη 2 Ι ὴ > Ε2ε.“ |
γὰρ › ν | Τε] δε Υ” οὐδε Ψ 1ο λῆξαν ε 1ο/11 οὐκοῦν _ πρόκειΤαι > Ε2ε." 11/12 προ-
φαινόμενον] προφερόμενον 2 προγενόμενον ε 14 Τοῦ' > ΨΨΨ ί αίώνιος _ καί ν 15 είη] ῆ
Ψν 17 όιττος › Ψ | Χριστός] κὐριος ΨΎ 18 ἀ·τμίςΙ _ είναι 2 | λέλεκΤαι Β (γρ' 2. Κά. Β)
ΡΟΚΕ λέγέται ΒΚ 2 Ε2ε." λέγέται είναι Ψν” νεί. 2 18/19 έστιν φησί _ ΚΨν 19 Τοῦ: > ίῖἴν 2
19/20 ἀεί ό υὶός _ ΚΕ 2ο ών > Ψν
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68 Πε εεαιεατίει Πίοαγείί 16, 1-17, 2.

ΤαῦΤα εἰ μεν ἀμφιβόλως είρηΤαι, χρείαν είχε Τοῦ ερμηνεὐονΤος, έπειδὴ δε λευκῶς καὶ
πολλάκις περὶ Τῶν αὐΤῶν έγραψεν, ό μεν ”Άρειος Τριεέτω Τοὐς όδόνΤας όρῶν Τὴν αίρεσιν
αὐΤοῦ καταστρεφομένην ὐπὸ Διονυσίου καὶ ἀκοὐων, άπερ μὴ βοὐλέται, λέγονΤος αὐΤοῦ·

ό θεός πατὴρ ῆν καὶ ό υὶός οὐχ άΤτλῶς ἀίδιός εστιν, άλλά Τοῦ παΤρός άιδἰου όνΤος
ιος άν είη καὶ ό υὶός, καὶ σὐνεστιν αὐΤῷ ώς Τῷ φωΤὶ Τό ἀπαὐγασμα. οί δε κάν

μονον ὐπονοἠσανΤες Διονὐσιον Τά 'Αρείου φρονεῖν καΤατιθέσθωσαν Τὴν περὶ αὐΤοῦ
ΤοιαὐΤην δυσφημίαν. ποία γάρ κοινωνία ΤοὐΤοις εσΤί, Τοῦ μεν 'Αρείου λέγονΤος· οὐκ
ῆν ό υὶός πρὶν γεννηθῆ, ἀλλ' ῆν ποΤε όΤε οὐκ ῆν, Τοῦ δὲ Διονυσίου διδάσκονΤος· 'ό δέ
γε θεός αίώνιόν εστι φῶς οῦΤε άρξάμενον οῦΤε λῆξόν ποΤε· οὐκοῦν αίώνιόν πρόκειΤαι
καὶ σὐνεστιν αὐΤῷ Τό ἀΤταὐγασμα, άναρχον καὶ ἀειγενες προφαινόμενον αὐΤοῦ;” καὶ
γάρ καὶ πρός Τὴν ἀλλην ὐποῳίαν Τῶν λεγόνΤων, όΤι παΤέρα λέγων ό Διονὐσιος οὐκ
όνομάεει Τόν υἱόν καὶ πάλιν υἱόν λέγων οὐκ όνομάεει Τόν πατέρα, άλλά διαιρεῖ καὶ
μακρὐνει καὶ μερί3ει Τόν υἱόν άπό Τοῦ παΤρός, ἀποκρίνεΤαι καὶ δυσωπεῖ ΤοὐΤους λεῆκων
εν Τῷ δευΤέρῷ βιβλίω·

»-ίίῶν ὐπ' εμοῦ λεχθένΤων όνομάΤων έκαστον ἀχώριστὀν εστι καὶ ἀδιαίρέτον Τοῦ
»πλησίον. πατερα είπον, καὶ πρὶν έιταγάγω Τόν υίόν, εσὴμανα καὶ ΤοῦΤον εν Τῷ παΤρί·
››υίόν έιτὴγαγον, εἰ καὶ μὴ προειρὴκειν Τόν πατέρα, πάνΤως άν έν Τῷ υὶῷ ί προείλὴΤτΤο.
››άγιον πνεῦμα προσέθηκα, ἀλλ' άμα καὶ πόθεν καὶ διά Τίνος ῆκεν εφὴρμοσα. οί δὲ οὐκ
»ίσασιν, όΤι μὴΤε άΤΤηλλοΤρίωΤαι πατὴρ υίοῦ ·ῆ πατὴρ, προκαταρκΤικόν γάρ εστι Τῆς
»συναφείας Τό όνομα, οῦΤε ό υὶός άπώκισται Τοῦ παΤρός. ὴ γάρ πατὴρ ί προσηγορία
››δηλοῖ Τὴν κοινωνίαν, εν Τε Ταῖς χερσὶν αὐΤῶν εστι Τό πνεῦμα μὴΤε Τοῦ πέμπονΤος μὴΤε
››Τοῦ φέρονΤος δυνάμενον στέρεσθαι. πῶς οῦν ὁ ΤοὐΤοις χρώμενος Τοῖς όνόμασι
ίιμεμερίσθαι Ταῦτα καὶ ἀφωρἱσθαι πανΤελῶς ἀλλὴλων οίομαι«; καὶ μεΤ' όλίγα έττάγει
λέγων· »οῦΤω μὲν ὴμεῖς είς Τε Τὴν Τριάδα Τὴν μονάδα πλαΤὐνομεν άδιαίρέτον, καὶ Τὴν
››Τριάδα πάλιν άμείωΤον είς Τὴν μονάδα συγκεφαλαιοὐμεθα‹‹.

Ξ:.8·̀
σ5.-2

φαστ Τό πλὴρωμα Τῆς θεόΤηΤος πάσης, οὐχ ώς έτέρου μεν όνΤος αὐΤοῦ. έΤέρας δὲ έττεισιοὐσης έν
αὐΤῷ Τῆς θεόΤηΤος, ἀλλ' αὐΤῷ δὴ ΤοὐΤῷ Τῆς οὐσίας αὐΤοῦ συμπεπληρωμένης Τῆς θεόΤηΤος
8 Β. νεί. δ. 57, τοί. 15_25 = Εείεοε 191, 19_193, 4 νεί. οδεα δ. 57, 14ί. 16 νεί. Τετει1ί.ὶί2α,
2άν. Ρτ21τε21τ το (ΕδΕ1”. 47, 24ο, 19): εεσμία ρ2εετ ίί.ί.ίμτ:α ε2σίε εε ρ2ετεττι άίίμε . . .δ2δε2ε αεσεεεε εεε
ρ2εετ Είίμαι, με ρεεετ είε, εε αίίμε ρεετεττι, με άίίμε είε. Εεταετ νοτ 2.Ι.ίεττι: Οτίεεαεε άε ρτίασ. Ι 2, 1ο (41, 11 5.):
σι.ιετα2άι:αοάι.τα1 ρ2εετ αοα ροεεεε εεεε σαίε, εί αοα Ειίίμε αοα είε, αεσαε άοταίαμε εεεε σμίε ροεεεε
είαε ροεεεεείοαε νεί εετνο: ίε2 με οιααίροεεττε σμίάετα άεμε άίσί ροεεεε, εί αοα είαε ία σμοε εττετ-
σε2ε ροεεαε2εμτα; μαά Ι 3 δεεοαάετε 3, 7 (6ο, 1_21) 19 Οτίεεαεε σίε ρτίασ. Ι 3, 7 (6ο, 18Β.):
είτ αμο 1α2τ:ιί.ίεεε.ίεεί1τΤε άεείεα2εμτ αμοά αμί.ί2 εεε ία ε.τί.ι:ι.ίε2εε άίεστεείο, εεά δοσ, ομοά κίοαμτα ερίτίεμεσ
άίσίεμτ, ταίι:ιίεετ2εΤ.ιτ Ρετ ίίίίμττι εε ίαορετ2εΤ.ιτ Ρετ άεμτα ρ2ε1ε1α. Π. άεαί‹ε εδεαεο ννίε Οτίεεαεε είιετ 2α
άίε Ψίτίτμαεεα άετ Εὶίεάετ άετ Ττίαίε2ε 21ε 2α ί1·ττε δεεὶίμαε 2μεία2αάετ 21 Ζμ εν Ταῖς χερσίν νεί.
Ρε. Αεδ2α2είι1ε (Εμεε2ε.ὶτίμε ν. Αττείοσίτίεα), είτροείείο ίίάεί 4 (Μίετιε 25, 208 Α): Τό δε άγιον πνεῦμα
έκπόρευμα όν Τοῦ πατρός ἀεί εσΤιν εν Ταῖς χερσί Τοῦ πέμπονΤος παΤρός καί Τοῦ φέρονΤος υίοῦ 24 Π.
αίίαταε άίε Εοττττεία άεε Πίοανε νοα Κοια (οδεα άε άεστεείε 26, 3; Π 22, το) 2μί), ίαεετρτεείετε είε 2δετ

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψν 2 15_22 στέρεσθαι μ. 24 οῦΤω _ 25 = ]οὶ12ααεε Π2α12εσεαι.τε (= ]. Π.) ίερά
1. Βμσδ, ία: Ετ2εττιεαεε νοταίσ2αίεσί1ετ Κ.ίτσίΤεαν2εετ 2με ά. ε2στ2 ρ2τ2ΙΙεὶ2 δτεε. ν. Ηοίὶ ατ. 359. 36ο (Τείτεε
ιι. Παεετε. ΝΕ. 5, 2 δ. 146). Βείάσ Ζίε2εε εε2ττι1:αεα 2με Αεδ2α2είμε, ννίε ά2ε δεί ]οδ. Π2τα. ετί12Ιεετ1ε
καί μέτ' όλίγα 2με Ζ. 23 δεννείεε. Αμσὶί εεεετεα δείάε δείίσίτε ννίε οδετι ι.ια1αίε·εεΙδ2τ δείεία2αάετ

1 είρηΤο νει | έττεί Ψ Ι δέ › Ψ | λευκῶς καὶ ερ. α2σδεεετ. Ψ 3 αὐΤοῦί] εαυΤοῦ Ψλἴ 5 οί] εί Κ ί
κάν] καί Ψν 6 καταθέσθωσαν Ψν 2 6/7 ΤοιαὐΤην περί αὐΤοῦ _ Ψν 7 δυσφημίαν] βλασφημίαν Ο
8 γενηθῆ 2 γεννηθῆναι ν 9 φῶς εστιν _ Ψν | πρόσΤ‹ειΤατ ΨΎ το άναρχον _ Τε ΒΚ | ἀετγεν-
νες 2 _ προσφαινόμενον Ψ προφερόμενον 2 11 6 > ΚΕΨν 2 16 καίε > ]. Π. | Τῷ › ]. Π.
17 καὶ εί _ Ψ ]. Π. 18 ῆκεν ἐφὴρμοσα] ῆλθεν έσὴμανα Ψν 19 έΤτηλλοΤρίωΤαι Ψ ] η]ὴ Ε |
ῆ παΤὴρ > Ψν | γάρ εστι] γάρ έχει Ψ] έχων ν 2ο ό > ΒΚΡΟ2 | πατὴρ] πατρικὴ Ψν
21 Τε › Ψν ] εστι › ΨΎ' 22 δυναμένων ]. Π. ] στέρεσθαι] σΤερεῖσθαι Ψνετ ὐστερεῖσθαι ]. Π.
23 οίομαι; καί] οίεΤαι; καί 2 λέγει· ίδωμεν δε καί Τί ΨΨ” 24 πλστὐνομεν] άρμόεομεν ίίἴν

Ι

Ι5

Βθ

25



Πε εετιιετι1ί2 Πίοανείἰ 18,1-3. ηθ

ΕίΤα καὶ αίΤιωμένων αὐΤόν ώς ένα λέγονΤα Τῶν γενηΤῶν είναι Τόν υὶόν καὶ μὴ
όμοοὐοιον Τῷ παΤρί, αὐΤός πάλιν ἐν μεν Τῷ πρώΤῷ βιβλίῳ Τοὐς ΤοιοὐΤους διελέγχει
λέγων· ››πλὴν έγώ,γενηΤά Τινα καὶ ποιηΤά Τινα φὴσας νοεῖσθαι Τῶν μεν ΤοιοὐΤων ώς
››άχρειοΤέρων εξ έπιδρομῆς είπον παραδείγμαΤα, επεὶ μὴΤε Τό φυΤόν (ΤαὐΤόν) έφην

ε ››Τῷ γεωργῷ μὴΤε Τῷ ναυΤτηγῷ Τό σκάφος. είΤα Τοῖς ίκνουμένοις καὶ προσφυεστέροις
››ενδιέΤριῳα καὶ πλέον διεξῆλθον περὶ Τῶν άληθεστέρων ποικίλα προσεξευρών Τεκμήρια,
››άπερ καὶ [σοὶ] δι' άλλης επισΤολῆς έγραςμα, έν οίς ῆλεγξα καὶ ό προφέρουσιν έγκλημα,
»κατ' εμοῦ ιμεῦδος όν, ώς οὐ λέγονΤος Τόν Χριστόν όμοοὐσιον είναι Τῷ θεῷ. εί γάρ καὶ
››Τό όνομα ΤοῦΤό φημι μὴ εὐρηκέναι μηδ' άνεγνωκέναι που Τῶν άγίων γραφῶν, άλλά

το »γε Τά έπιχειρὴματά μου Τά εξῆς, ά σεσιωπὴκασι, Τῆς διανοίας ΤαὐΤης οὐκ ἀπάδει. καὶ
»γάρ άνθρωπείαν γονὴν παρεθέμην δῆλον ώς οὐσαν όμογενῆ, φὴσας πάνΤως Τοὐς γονείς
››μόνον εΤέρους είναι Τῶν Τέκνων, όΤι μὴ αὐΤοὶ είεν Τά Τέκνα, ῆ μὴΤε γονεῖς ἀναγκαῖον
››ὐπάρχειν είναι μὴΤε Τέκνα. καὶ Τὴν μὲν έπιστολὴν, ώς προεῖπον, διά Τάς περιστάσεις
»οὐκ έχω προκομίσαι· εί δ' οῦν, αὐΤά σοι Τά ΤόΤε ρὴμαΤα, μάλλον δε καὶ πάσης άν
»έπεμιμα Τὸ άνΤίγραφον· όπερ άν εὐπορὴσω, ποιὴσω. οίδα δε καὶ μέμνημαι πλείονα
››προσθεὶς Τῶν σνγγενῶν όμοιώμαΤα· καὶ γάρ καὶ φυΤόν είπον ἀπό σπέρμαΤος ῆ ἀπό
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εο: εί Τῷ Τρεῖς είναι Τάς ὐποστάσεις μεμερισμένας είναι λῆουσι, Τρεῖς είσίν, κάν μὴ θέλωσιν. ὴ Τὴν θείαν
Τριάδα πανΤελῶς άνελέτωσαν μαά: θειοΤάΤη γάρ διά ΤοῦΤο μεΤά Τὴν μονάδα καὶ ὴ Τριάς (Π. δεί
Β2είίίι.ιε, άε ερίτίεα ε2ασ1ο 29, 72 ; ΠΙ 61 Α Ενει.ταίετ = Εείεοε 196, 1 8.). Αεί12α2είμε ὶτοααεε είσδ άίε
Εοτιαεί Πε. αίσίτε εαείεαεα, ά2 πλατὐνειν (οδννοδί Τετε-ι.τί.ὶί2α 2ροΙ. 21, 12 ε2εε: εκεεαάίεμτ (εε. ίί.ί.ίμε] με
Ιμπιεα άε Ιμαίίαε 2σσεαεμ1α) 2Ιε ρδοείαίεσδ ε21ε (Ρὶ1οεί.α α2σί·τ Νεεεοτίμε, ία Εοὶ1.Ρ2Ι2ε. 23 Ασε2 Εοασ. Ερδεε. ΙΨ
42, 6 δεὶ1νν2τ·ε2; 2ι1σδ εσδοα Μ2τσεΙΙ ίτε. 67 [197, 32]; 71 [τ98, 21]) μαά ιαίε: εί Τις πλατυνομένην Τὴν οὐσίαν
Τοῦ θεοῦ Τόν υὶόν λέγοι ποιεῖν ί.α δίττττίμαί 351 (Αεδ2α. άε εναοάίε 27 α.τ. 6. 7; Μ.ίεαε 26, 737 Α) νετμτεείίε
νιτι.ιτάε. ΠεεΙ:ι21δ ίεοττίείετεα Ψν πλατὐνομεν ία άρμό3ομεν.
3_ 6ο, 9= Εείεοε 188, 3_19ο, 9 4 Ζμ φυΤόν νεί. οδεα δ. 48, 22. Π. δ2εεε ιν2ί2τεσί1είαί.ίσΙ1 2με ]οί:ι.
15, 1 Βε2ι.ιε εεαοτττταεα. 8 Ζμ ὁμοοὐστος: άίε Οεεαετ άεε Π. ινοίίεεα οδαε ίεάε δεετίΒί.ίσὶ1ε Κί2τμαε
ίτα είτ:ι2είαεα αείε άίεεετα Τετπίίαμε άίε Ια.ίετίοτίε2ε άεε δοίίαεε 2δίεὶ1αεα, ά.ίε είε 2ι.ιε άεα Αμίίετμαεεα άεε Π.
ετ:ιεα2δ1:αεα. Π. δ2ε ά2ε Ψοτε αίσδε εεδτ2μσὶτε, εί2μδε 2δετ άμτσδ όμογενὴς μ.2. είσδ άεα Τετταίαμε
2μτεσί1εΙεεεα 2μ ίτόααεα. Π. νετεεεδε όμοοὐσιος = όμογενὴς, όμοφυὴς, ννίε ΡεοίεαΤ2με ερ. 2ά ΕΙοτ2τα
δεί Ερίρδ. δ2ετ. 33, 7, 8 (Ι 457, 13), νεί. Εοοίε, Π2ε Νίσ2.αι.ι11τ, ία: Εεεεεεδε ίίίτ Κ2τί Μίίὶίετ δ. 7ο. όμο-
οὐσιος νντιτάε νοα άεα Οτίεεαίεεεα 2μΕ άετ δναοάε εεεεα Ρ2ι.τ1 ν. δ2α:ιοε2ε2 εδεείείιαε; νεί. ά22μ Εοοίε,
Ρ2μΙι.τε νοα δ2ταοε2ε2 δ. 147 Β. Αεὶ12α2είι.ιε 2ίείετε άίεεε δεείίε 2ι1ε Π. αοσίι 2ινεία·ι2.ί; ινίε ετ είσίτ ά2ε
όμοοὐσιος 2μτεσὶ1είεεεε, εαεαεδααε τα2α άε άεστεείε 2ο, 3_5; Α. ί12τ:α αίσδε ιῖιδετ Π. ὶ:ι.ία2ι.ιε: άεε αίσίτε
εσδτίεεεεαεεῦε Ψοτε όμοοὐσιος εο11 αμτ ίεάε Ττεααμαε νοα Οοεε μαά Ι..οεοε 2ι.ιεει:ὶ11ίεΒεα 9 φημι ά. δ.
ία άετα Βτίείε 2α Εμρδ.τ2αοτ 13 Οεταείαε ινίεάετ άετ Βτίεί 2α Εμρί1τ2αοτ, άεα Π. ινεεεα άετ νετίοίεμαε
αίσδε δεί είσδ δ2ε; νεί. οδεα δ. 55, 12 Κοταατ. 16 Πίε Βίίάετ είαά δίδίίεσδε, νεί. 2μ ρίεα _ φυΤόν ]εε. 11, 1
μαά ]μεεία Πί2ὶοε 86, 4_87, 2, 2μ πηγὴ νεί. Ρε. 35, 1ο; ]ετ. 2, 13 (νεί. 2μ άετ Αδίείεμαε: Οτίεεαεε ία Μ2εεὶ1.
εοτα. ΧΠ 9; 83, 1 Β.); ]ετ. 17, 13 ε. οδεα σίε είεστεείε 12,2 (11, 1 Ε.) μαά Οτίεεαεε άε ρτίασ. ΙΙ 2 (111, 3ο):

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψν 2 7_δ. 6ο,4 Π2ε δείίσίε 2μσδ δεί Αεί:ι2α2είμε άε άεστεείε αίσ. 25,4_5 (Π
21, 16_29), μαά άε εναοάίε 44 (Μίεαε 26, 769 Β/Ε) 15_δ. 6ο, 4 = Ετ2α1ετ δ.362, 14_21

1 αίΤιωμένων ΒΚΡ αὶΤιαίίένων ΟιαίΤιασαμενων ΚΕΨΨ2/ | αὐΤόν] αὐΤῶν ΚΕ | γεννηΤῶν Ψ
2 μὲν › 2 3 Τινα ποιηΤά _ Ψν -|_Τἦό_ὐΤων ώς ἀχρετοΤερων] ἀχρειοΤέρων πρόΤερον (προΤέ-
ρων Ψ) Ψν 2 4 είπον _ Τά Ψν ί (·ταὐΤόν) Εείεοε 5 μὴΤε _ σκάφος] ὴ Τό σκάφος Τῷ
ναυπηγῷ, όμοια· Ψν Ι είΤα] είΤε Ψ 6 προσέπεξευρών Κ2 προσεξερευνῶν Ε 7 [σοὶ]
› σίε άεστ. άε ενα. Ι προσφέρουσιν ν2 9 φημι] φησι Ψ φαστ ν | μηδ' άνεγνωκέναι › άε
άεστ. ί μηδ'] μὴ Ε Ι άγίων] άλλων Ψν το Τά επιχειρήματα] μέτ' επιχειρημάτων Ψ μετ'
έπιχειρἠμαΤος ν | μου › Ψ | Τά εξῆς, ά] Τῶν εχθρών, άπερ (όπερ ν) οὐ Ψν Ι άπάδειν ν® 2.
μττεετεα Κά. ά22μ νετταετίτε: διισχυρίεοματ ν 11 γάρ _ καί ΒΚ | ἀνθρωπίνην άε άεστ. |
δὴλῶν Ψν δὴλην 2 Ι όμογενεῖς 2 12 μόνον › Ψν | ῆ] εί Ψ εί δε Ψ 2δετ δε ίίδετεεεσδτ. |
ὴ _ 13 Τέκνα › ΒΚ 13 ὐπάρχοι Ψν ὐπάρχον άε άεστ. Ι 2μ Τέκνα ινίτά 2. Κά. νετπιετίτε:
άνάγκη ν 14 εί δ'οῦν] ίδοὐ γοῦν Ψ | εί δ'οῦν. αὐΤά σοι Τά ΤόΤε] αὐΤά δέ σοι Τά ν ί
καί › 2 | πάσης Β® πασιν Β®Κ νεί. δ. 21,23 Αρρ. 15 άνΤίγραφον._.φημι ν ν.ερ. Ηά. (
εὐπορἠσας Ψν 16 καὶ: › Ψν
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60 Πε εεαεεττιία Πίοανείί 18, 3_ι9. 3.

››όί3ης άνελθόν έτερον είναι Τοῦ όθεν εβλάστησε, καὶ πάνΤως εκείνῷ καθέστηκεν ί όμο-
››φυές. καὶ ποΤαμόν ἀΤΤό πηγῆς όέονττα έτερον σχῆμα καὶ όνομα μέτειληφέναι· μὴΤε
››γάρ Τὴν πηγὴν ποΤαμόν μὴΤε Τόν ποΤαμόν πηγὴν λέγεσθαι καὶ ἀμφόΤερα ὐπάρχειν
»καὶ Τὴν μεν πηγὴν οὶονεὶ παΤέρα ί είναι, Τόν δε ποΤαμόν είναι Τό έκ Τῆς πηγῆς ῦδωρ.
››ἀλλά ΤαῦΤα μεν καὶ Τά ΤοιαῦΤα μηδὲ ὁράν γεγραμμένα, ἀλλ' οίονεὶ ΤυφλώΤτειν ὐπο- ει
››κρίνονΤαι· Τοῖς δε δυσὶ ρὴματίοις άσυνθέΤοις καθάπερ λίθοις μακρόθεν επιχειροῦσίν
»με βάλλειν άγνοοῦνΤες ώς Τῶν ἀγνοουμένων καὶ προσαγωγῆς είς έπίγνωσιν δεομένων
»οὐ μόνον ἀλλοῖα πολ.λάκις, ἀλλά καὶ ὐπενανΤία Τεκμὴρια γίνέται Τῶν έπι3ηΤουμένων
»δηλώματα‹‹. εν δε Τῷ ΤρίΤῷ βιβλίῳ φησί· ››3ωὴ εκ εωῆς έγεννὴθη καὶ ώσπερ ποΤαμός
››άπό πηγῆς έρρευσε καὶ άπό φωΤός ἀσβέστου λαμπρόν φῶς άνὴφθη‹‹.

Τίς ΤοὐΤων άκοὐων οὐ μανίας λοιπόν καΤαιμηφίσεΤαι Τῶν ὐπονοοὐνΤων Διονὐσιον
Τά “Αρείου φρονεῖν; ίδοὐ γάρ διά ΤοὐΤων φανερῶς πάσαν αὐΤοῦ παΤεῖ Τὴν αίρεσιν
Τοῖς Τῆς ἀληθείας λογισμοῖς. Τό μεν γάρ 'οὐκ ῆν πρὶν γεννηθῆ” καὶ Τό 'ῆν ποΤε όΤε οὐκ
ῆν' άναιρεῖ Τῷ Τοῦ άΤΤαυγάσματος λόγῳ καὶ λέγων, όΤι ΤοὐΤου ό πατὴρ οὐκ ῆν ποΤε
άγονος, Τό δε έξ οὐκ όνΤων αὐΤῶν άναιρεῖ εν Τῷ λέγειν, Τόν λόγον είναι ώς ποΤαμόν ἀΤΤό
πηγῆς καὶ βλασΤόν ἀΤτό όί3ης καὶ Τέκνον ἀπό γονέως καὶ φῶς εκ φωΤός καὶ εωὴν εκ εωῆς·
καὶ Τό μεν ἀποσχοινίεειν καὶ διαιρεῖν αὐΤοὐς Τόν λόγον ἀπὸ Τοῦ θεοῦ διαβάλλει λέγων
αὐΤός ἀδιαίρεΤον καὶ ἀμείωΤον Τὴν Τριάδα είς μονάδα συγκεφαλαιοῦσθαί, Τό δε λέγειν
αὐΤοὐς άλλόΤριον είναι Τόν υὶόν Τῆς Τοῦ παΤρός οὐσίας άιττικρυς πατεῖ λέγων όμοοὐσιον
είναι Τοῦ παΤρός Τόν υὶόν. εφ, ῷ καὶ θαυμάσειεν άν Τις Τὴν ἀναίδειαν Τῶν δυσσεβῶν,
πῶς Διονυσίου, όν λέγουσιν όμόδοξον έαυΤῶν είναι, λέγονΤος όμοοὐοιον Τόν υὶόν, αὐΤοὶ
περιέρχονΤαι ώς κώνωπες περιβομβοῦνΤες, ώς οὐκ όρθῶς γραιμάσης Τῆς συνόδου Τό
όμοοὐοιον. εί γάρ Διονὐσιός εστιν αὐΤοῖς φίλος, μὴ ἀρνείσθωσαν Τά Τοῦ όμόφρονος·
εί δε νομίεουσι μὴ όρθῶς είρῆσθαι, πῶς Τόν ΤοῦΤο λέγονΤα Διονὐσιον θρυλοῦσιν ώς Τά
αὐΤῶν φρσνοῦνΤα; μάλισπα όΤι οὐδὲ έκ παρέργου ΤαῦΤα λέγων φαίνεΤαι, ἀλλά πρόΤερον 25
άλλας έπιστολάς γράψας Τοὐς μὲν κσ.ΤειρηκόΤας αὐΤοῦ ώς μὴ λέγονΤος όμοοὐοιον Τόν υὶόν
Τῷ παΤρὶ διελέγχει φευδομένους, Τοὐς δε νομί3ονΤας αὐΤόν λέγειν γενηΤόν Τόν λόγον
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οτίεο εε εοαε αίίί νεὶ ερίτίεμε εεασεί ρεεετ εεε; Εοαίαι. ία ]οὶ1. Ε2εεαεαί.τε·α:ι. ΕΧΙΧ (538, 8): οὐ γάρ όρῶ-
σιν αὐΤοῦ Τὴν ρίεαν καὶ Τὴν πηγὴν, Τόν παΤέρα. Ψεί. Τετεμί.ίί2α 2ροί. 21, 12, 2άν. Ρτ2κε2α 8 (ΕδΕΙ.
47- 228. τε)
4 Πετ Τεκε ία άε άεστ., ινοαεισδ ΨΨ νετδεεεετεεα, ίεε άετ εσδεε Π.-Τείτε. Αεδτ-τα. νετάεμείίσδε δίετ ά2ε
Βίίά 9_1ο = Εείεοε 196, 8_1ο 9 3ωὴ έκ εωῆς δεεεεαεε αμτ αοσίτ ία Εμεεδε δνατδοί
ε. Βά. ΠΙ δ. 43, 11 _ 2μ ποΤαμός νεί. οδεα Ζ. 2 _ 2μ φῶς νεί. οδεα δ. 57, 5 Β. 14ε. Ψεὶ.
δ. 57,4 μ. δ. 57,2 15 Ψεί. οδεα Ζ. 2 16 Ψεί. οδεα δ. 59, 16ί.; δ. 57, 14ἱ.; οδεα Ζ. 9 18 Ψεί.
δ. 58, 25 2ο Ψεί. δ. 59, 8 21 Ψεί. δ. 46, 14 26 Ψεί. δ. 59,7 Β. 27 Ε. Αμε άεα ετὶτ2Ι-
εεαεα Ετ2εα·ιεαεεα ὶ¬τ2ατι 111211 αίσδε εεα2μ ετεεδεα, οδ Π. ινίτίιίίσίι άεα λόγος 2ίε γενηΤός δε2είεΙ1αεεε, ίεάοσίτ
δ2ε ετ, ννίε 2με άετα Ετε. δεί Εμεεδ ρτ2ερ. εν2αε. Ψίί 19 = Εείεοε 183, 1 Β. δετνοτεεδε, άεα Βεετίά
άγένηΤος 2ί.ίεία Ο-οεε 2μεεννίεεεα, ά2ε εεε2ε είαε Πίείτμεείοα ίίδετ άγένηΤος μαά γενηΤός νοτ2με

ΒΚΡΟ ΚΕ ΨΨ 2 9_11 = Ετ2α·ιετ δ. 3ο4, 22_24 11_16 εωῆς = Ετ2α·ιετ 362, 22_27

1/2 όμοιοφυές ΒΚ 2 ποΤαμόν _ είπον άε άεστ. | έτερον _ καί ΨΨ2 άε ενα. ] σχῆμα καὶ › άε άεστ. (
μέτειληφέναι] μέτεσχηκέναι ΨΨ 3 ποΤαμόν: _ είναι ΨΨ Ι ὐπάρχειν _ ῦδωρ ΨΨ 4 καί _ είναι! ›
ΨΨ άε άεστ. | Τόν δε] καὶ Τόν ΨΨ άε άεστεε. | Τῆς › Ε | ῦδωρ] γεννώμενον άε ενα. 6 ἀσυν-
θέτως Ψ [ μακρόθεν] καθάπερ Ρ 7 με βάλλειν Ψ Μοαεί. βάλλειν 2 εμβάλλειν ΒΚΡΟ ΚΕ Εοττττπ.
μεταβάλλειν Ψ | έπίγνωσιν] έπίδοσιν Κ 8 ἀλλοῖα πολλάκις, ἀλλά καὶ] δε ἀλλά καὶ πολλάκις Ψ άπαξ.
ἀλλά καὶ πολλάκις Ψ 9 δηλωμάΤων Ψ | φησί > ΨΨΨ 11 Τίς _ οῦν Ψ 12 φρσνοῦνΤα Ψ
13 γεννὴθῆναι Ψ 14 καί > ΨΨ | ό ΤοὐΤου _ Κ | ΤοὐΤου] οῦΤος ΨΨΨ 15 αὐΤῶν] αὐΤόν Β*ΚΕΨΨ 2
17 αὐΤοὐς κἑί, διαιρεῖν _ Κ 19 Τόν υὶόν › Ε 2ο Τόν υὶόν Τοῦ παΤρός (Τῷ παΤρί Ψ) _ ΨΨΨ 2 ί
δυσσεβῶν] ασεβῶν Ο 1. Ηά. 21 Διονυσίου _ 22 περιβομβοῦνΤες] Διονὐσιον λεη×ουσιν έαυΤοῖς
όμόδοξον είναι λέγονΤα (λέγονΤες Ψ) όμοοὐοιον (_ είναι Ψ) Τόν υίόν Τοῦ παΤρός (Τῷ παΤρί Ψ), αὐΤοὶ
(_ δε Ψ) περιέρχονΤαι βομβοῦνΤες ΨΨΨ 21 εαυΤῶν] αὐΤῶν Ρ 23 αὐΤοῖς εστιν _ ΨΨ 25 αὐΤῶν]
αὐΤά 2 | φρσνοῦνΤα σοττ. 2με φρονοῦντες Ρ 26 μέν _ οῦν ΒΚ 27 γεννηΤὸν Ψ* γενηΤόν Ψ°



Πε εεαιετιιία Πίοανείί 19, 3--21, τ. 61

-Π-αραι‹ροὐεΤαι, όΤι μὴ οὐΤως ώς νομίεουσιν έφρόνησεν, ἀλλ' εί καὶ Τάς λέξεις εῖρηκε, διά
ΤοῦΤό φησιν είρηκέναι πρός Τό μόνον δεῖξαι, όΤι μὴ αΤήρ εστιν ἀλλ' ό υὶός ό Τό
γενηΤόν καὶ κΤιστόν καί ποιηΤόν ενδυσάμενος σῶμα· αὶ γεγενῆσθαι καὶ πεποιῆσθαι
καὶ εκΤίσθαι λέγεται ό υίός. _

Ἄμέλει επειδὴ προελήφθη γράψαι Τάς ΤοιαὐΤας λέξεις, Τοῖς μεν 'Αρειανοῖς μακρά
ῳράεει χαίρειν, παρά δε Τῶν άκουόνΤων συνείδησιν άγαθὴν άπαιΤεῖ Τό δυσχερες ῆ Τάχα
καὶ Τό άπερίδρακΤον Τῶν 3ηΤουμένων προβαλλόμενος, ίνα μὴ Τάς λέξεις ἀλλά Τὴν διάνοιαν
Τοῦ γράφονΤος κρίνωσι, καὶ μάλισθ' όΤαν Τά πλεῖστα μαρΤυρῆ Τῆ ΤοὐΤου φρονήσει.
ἐφησε γοῦν καὶ αὐΤός όΤι 'Τῶν μεν ΤοιοὐΤων ώς ἀχρειοΤερων εξ έπιδρομῆς είπον Τά

Ξ" ο-ο° 25=ί

το παραδείγμαΤα Τό φυΤόν καὶ Τόν γεωργόν· Τοῖς δε προσφυεστεροις ένδιέτριφα καὶ πλέον
διεξῆλθον περὶ Τῶν ἀληθεστέρωνί. ό δε ΤοῦΤο λέγων δείκνυσιν ἀληθέστερον είναι Τό
λέγειν ἀίδιον καὶ έκ Τοῦ πατρός Τόν υὶόν ῆπερ γενηΤόν. εκ ΤοὐΤου μεν γάρ Τό σωμαΤικόν
Τοῦ κυρίου σημαίνεται, εξ έκείνων δε Τό ἀίδιον Τῆς θεόΤηΤος αὐΤοῦ. έν ΤοὐΤοις γοῦν
καὶ ήλέγχθαι παρ' αὐΤοῦ Τοὐς έγκαλέσανΤας, ώς μὴ λέγονΤος αὐΤοῦ όμοοὐοιον Τοῦ πα-

τε Τρός, διαβεβαιοῦΤαι οὐχ άπλῶς, άλλά μετά φρονήσεως καὶ ἀποδείξεως άληθοῦς λέγων·
”εί καὶ μὴ Τὴν λέξιν ΤαὐΤην εῦρον εν Ταῖς γραφαῖς, ἀλλ' έξ αὐΤῶν Τῶν γραφῶν Τόν νοῦν
συναγαγών, έγνων όΤι υίός ών καὶ λόγος οὐ ξένος άν είη Τῆς οὐσίας Τοῦ πατρός”. όΤι
γάρ οὐ κΤίσμα οὐδὲ ποίημα φρονεῖ Τόν υίόν είναι (καὶ γάρ καὶ εν ΤοὐΤῷ Τεθρυλήκασιν
αὐΤόν), οὐΤως εν Τῷ δευΤέρῷ βιβλίῷ φησίν· »εάν δέ Τις Τῶν συκοφανΤῶν, επειδὴ Τῶν

1 1 ι τ 1 ι τι 1 ιι-ι »απάνΤων ποιηΤην Τον θεον και δημιουργον είπον, οιηΤαι με και Τοῦ Χριστοῦ λέγειν,
››ἀι‹ουσάΤω μου πρόΤερον παΤέρα φήσανΤος αὐΤόν, έν ῷ καὶ ό υὶός προσγέγραπ-ται.
››με·τά γάρ Τό εὶπεῖν παΤέρα ποιηΤὴν έπαγήοχα· καὶ οῦΤε πατήρ εσΤιν ών ποιηΤής,
››εί κυρίως ό γεννήσας παΤὴρ ἀκοὐοιΤο (Τὴν γάρ πλατὐΤηΤα Τῆς Τοῦ παΤρός προση-
››γορίας έν Τοῖς εξῆς έπεξεργασόμεθα), οῦΤε ποιηΤὴς ό παΤήρ, εί μόνος ό χειροΤἡ(νης
››ποιηΤὴς λέγοιΤο. παρ' Ἑλλησι γάρ ποιηΤαὶ καὶ Τῶν ίδίων καλοῦνΤαι λόγων οί σοφοί·
»καὶ ποιηΤάς ό άπόστολος είπε νόμου· καὶ Τῶν έγκαρδίων γάρ ἀρετῆς ὴ κακίας ποιηΤαὶ
»καθίστανΤαι, ώς είπεν ό θεός· ›εμεινα Τοῦ ποιῆσαι κρίσιν, έποίησε δὲ ἀνομίαν‹«.

'ἙσΤιν ἀληθῶς άκοὐοιττα ΤαῦΤα μνησθῆναι Τοῦ θείου λογίου λέγονΤος· »οῦ εάν
σΤραφῆ ό άσεβής, άφανί3εΤαι‹‹. ὶδοὐ γάρ ποικίλως στρεφόμενοι καθ' έκάστην οί δυσσε-

2ο βεῖς άφανί3ονΤαι μὴ εχονΤες μηδὲ είς ΤοῦΤο πρόφασιν περὶ Διονυσίου. φανερῶς μὲν γάρ
διδάσκει μὴ είναι ποίημα μηδὲ _ κΤίσμα Τόν υίόν. αίΤιάΤαι δὲ καὶ θεραπεὐει Τοὐς δια-

3 Ψεί. μαεεα Ζ. 19 Β. 9_11 Ψεί. οδεα δ. 59, 3_6 15 Ψεί. οδεα δ. 59, 8 Π. 19_27 = Εείεοε
193, 9_194, 7 2ο Ψεί. Τδεοεαοεε Ηνροενροεεα δεί Ετεεοτ. Ννεε. σ. Εμαοαι. ΠΙ εοτα. ΙΙ 121
(ΙΙ 86, 24 εε. ]2εεετ): Τόν θεόν βουλόμενον Τόδε Τό πάν καΤασκευάσαι πρῶΤον Τόν υὶόν οίόν Τινα κανόνα
Τῆς δημιουργίας προυποστήσασθαι. Ψεί. Οτίεεαεε άε ρτίασ. ΙΨ 4, 1 (349, 11 ά.); Ι 2, 1 (28, 4 Ε.) ινίε Ο.
ία Ι 2, 1 ινίτεὶ είσδ Π. 2μεεεάτίίσί¬1ε ὶ12δεα. Π. περὶ φὐσεως (δεί Εμεεδ ρτ2ερ. εν2αε. ΧΙΨ 27, 7 = Εείεοε
16ο, 1): ΤοὐΤου γάρ ένεκα πρός ἀλήθειαν ό Τῶν άπάνΤων ποιηΤὴς καί δημιουργός μόνος εσΤί θεός.
Ψεί. 2ι.ι άετ Ψετδίαάμαε νοττ πατήρ μαά ποιηΤής Ρίειεοα, Τίι:α2ει.ιε 28 ε 26 Ψεί. Κια. 2, 13; ]2σ. 4, 11
27 ]εε. 5, 7 28 Ρτον. 12, 7

Βκεο ιτε νννεε (2ι1 2. εε ων)
2 ἀλλ' ό υὶός εστιν _ ΨΎ 5 ελήφθη 2 _ γράψας Ψ _ μακρά] μικρά ΒΚ 9 Τά › ΨΨ'
το προσδιέτρεψα ΨΨ 11 εξῆλθον 2 12 ῆπερ] είπερ Ψ _ γεννηΤόν Ρ 14/15 πατρὸί -_· Τόν
υὶόν Ψ 15 ἀλλά _ καὶ ΨΨ _ καί _ μετά ΨΨ 16 εὶ _ γραφαῖς › Ε 17 λόγος _ εξ αὐΤοῦ
πάνΤως εσΤὶ καί ΨΨ 18 οὐ ποίημα οὐδέ κΤίσμα _ ΨΨΨ _ καίε] ώς Ψ 2ο καὶ δημιουργὸν Τόν
θεόν _ ΚΝΨΨ _ οίέται Ρ 22 Τό εὶπεῖν] Τόν Ψ > Ψ _ πατέρα _ Τόν ΨΨ _ ών] ών ΚΕ 2 ε Μοαεἱ.
23 παΤὴρ › ε _ Τοῦ άορρείε Ε 24 έπεργασόμεθα 2ε ἀπειργασάμεθα ΨΨ _ ό_] οὐ 2ε νεί.
Ζ. 22 _ εί] ῆν 2 ῆνε 25 λόγων οί σοφοί έκαλοῦνΤο _ Ψ 26 ποιηΤάς] ποιηΤὴς ΒΚ _ ό
ἀπόστολος] ἀποσΤόλους Ψ _ γὰρ › ΨΨΨ 29 ό > 2ε _ ίδοὐ _ 3ο ἀφανί3ονΤαι › ΒΚ
3ο περί] παρά 2ε _ μὲν › Ε 31 αίΤιάΤαι] ίάΤαι ἩΨΨ
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(52 Πε εετιεεαιίε Πίοαγείί 21, ι_23, τ.

βάλλονΤας αὐΤόν ώς εὶπόνΤα ποιηΤὴν Τόν _ θεόν, όΤι μὴ συνεῖδον είπόνΤα αὐΤόν πρόΤε-
ρον πατέρα Τόν θεόν, εν ῷ καὶ ό υὶός προσγέγρατπται. ΤοῦΤο δε ληων δείκνυσι μὴ
είναι Τῶν ποιηματων Τόν υἱόν, μηδε ποιηΤὴν άλλά παΤέρα Τοῦ ὶδίου λόγου Τόν θεόν
είναι. καὶ επειδὴ ἀσυνειδήΤως Τινὲς έττήγαγον αὐΤῷ, όΤι ποιηΤὴν είπε Τόν θεόν Τοῦ
ΧρισΤοῦ, διά ΤοῦΤο ποικίλως άπολογοὐμενός φησι μηδ' οὐΤως έπιλήςμιμον είναι Τόν ε
λόγον. εἰρηκέναι γάρ ποιηΤήν φησι διά Τὴν σάρκα, ὴν άνέλαβε γενηΤὴν οῦσαν αὐΤὴν
ὁ λόγος. εἰ δὲ καί περὶ Τοῦ λόγου Τις ὐπονοήσοι ΤοῦΤο λελῇςθαι, καὶ οὐΤως έπρεπεν
αὐΤοὐς άφιλονείκως άκοῦσαι· »ώς γάρ οὐ ποίημα φρονῶ Τόν λόγον, καὶ οὐ ποιηΤὴν
››άλλά πατέρα Τόν θεόν αὐΤοῦ λέγω. κάν εξ έπιδρομῆς είπω ποιηΤὴν Τόν θεόν διηγοὐ-
»μενος περὶ Τοῦ υίοῦ, άλλά καὶ οὐΤως άπολογήσασθαι δυνατόν. ποιηΤάς γάρ Τῶν ίδίων
››λόγων Ἑλλήνων μέν οί σοφοί φασι καίΤοι παΤέρας έαυΤοὐς όνΤας Τῶν ίδίων λόγων.
››ὴ δε θεία γραφὴ καὶ Τῶν ἀπό καρδίας κινημάτων ποιηΤάς ὴμάς διαγορεὐει, ποιηΤάς
››νόμου καὶ κρίσεως καὶ δικαιοσὐνης λέγουσα.‹‹ ώσΤε πανΤαχόθεν Τόν μεν υὶόν μὴ είναι
κΤίσμα μηδε ποίημα, έαυΤόν δε ἀλλόΤριον Τῆς άρειανῆς κακοδοξίας άποδείκνυσι.

Μὴ γάρ δή Τις 'Αρειανός μηδε έν ΤοὐΤῳ ὐπονοείΤω καΤ' αὐΤοῦ ώς οὐΤως λέγονΤος·
σὐνεοΤιν ό υὶός Τῷ παΤρί, ώς Τά μέν όνόματα συνῆφθαι άλλήλοις, Τά δε πράγματα
πλείστον ἀλλήλων διεστάναι, καὶ μὴ ἀεὶ μέν συνεῖναι Τόν υὶόν Τῷ πατρί, άφ' οῦ δὲ γέ-
γονεν ό υὶός, εξ εκείνου καὶ παΤέρα Τόν θεόν είρῆσθαι καὶ λοιπόν αὐΤῷ συνεῖναι, ώσπερ
καὶ επ' ἀνθρώπων ΤοῦΤο γίνεται. ἀλλ' ενθυμείσθω καὶ μνημονευέΤω Τῶν προειρημένων
καὶ όιμεται Διονυσίου Τὴν πίστιν όρθήν. λέγων γάρ· 'οὐ γάρ ήν όΤε ό θεός οὐκ
ῆν παι-ήρ', καὶ πάλιν· 'ό δέ γε θεός αίώνιόν εστι φῶς οῦΤε άρξάμενον οῦΤε λῆξόν
ποΤε· οὐκοῦν αίώνιον πρόκειΤαι καὶ σὐνεστιν αὐΤῷ Τό ἀπαὐγασμα, άναρχον καὶ
άειγενές, προφαινόμενον αὐΤοῦ”· έχρῆν μηδένα Τό σὐνολον ὐπονοεῖν Τινα ΤοιαῦΤα
καΤ' αὐΤοῦ. καὶ Τά παραδείγμαΤα δὲ Τῆς πηγῆς καὶ Τοῦ ποΤαμοῦ καὶ Τῆς ρίεης
καὶ Τοῦ _ βλαστοῦ καὶ Τοῦ πνεὐμαΤος καὶ Τῆς ἀΤμίδος καΤαισχὐνει Τοὐς χριστομάχους εε
ΤάνανΤία θρυλοῦνΤας κατ” αὐΤοῦ.

Ἐπειδὴ δε πρός πάσι Τοῖς εαυΤοῦ κακοῖς ό 'Άρειος καὶ ΤοῦΤο συμπεφόρηκεν έαυΤῷ
ρημάΤιον ώς έκ κοπρίας καὶ προσΤίθησιν, ώς άρα °ό λόγος οὐκ εσΤιν ίδιος Τοῦ πατρός,
ἀλλ' άλλος μέν εσΤιν ό εν Τῷ θεῷ λόγος, οῦΤος δε ό κὐριος ξένος μεν καὶ άλλόΤριός εστι

Ιθ
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'Ξῦ

6 Ζιί ποιηΤήν εεσ.: εο ίαεετρτεείετε Αεί12α2είμε Π. (νεί. δ. 61, 12 ί.); Α. ὶ12ε Ρτον. 8, 22 Π. 2μΞ άίε Ιαίε2τα2-
είσα δε2οεεα, νεί. άε άεστεείε 14, 3 (Π 12, 17 ί. μ. Κοτατα.). Ψεαα Π. ννίτίτίίεδ εο Ρτον. 8, 22 νετεε2αάετι
δ2εεε, ά2αα ίΤ2εεε Α. άίε δεείίε 2ίε Κτοαε εείαετ Βεινείείιῖιδτατιε 2ίείετε 8_13 = Εείεοε 195, 1_8
13 Ζμ νόμου νεί. Κτα. 2, 13; ]2σ. 4, 11, 2μ κρίσεως νεί. Ι. Μ2σσ. 6,22; ]οὶ1. 5, 27; 2μ δικαιοσὐνης νεί.
Ι. ]οί:ι. 2, 29; 3, 7 2ο Ψεί. δ. 57, 1 21 Ψεί. δ. 57, 1ο 24 Ψεί. δ. 59, 16Π. 25 Ψεί.
δ. 57, 17ί”. 28_δ. 63, 2 Π2ε Κεἱετεε (αίεδτ ίεε άίε δεείίε αίσδε) ίίδετ Ατίμε' Εεδτε Ειαάεε είσίτ 2μσί1 δεί
Αεδ2α2είμε, ερ. 2ά ερίεσ. Αεε. εε ί..ίδ. 12 (Μίεαε 25, 564 Ε), νεί. 2μσίΤ οτ. Π. σ. Α.τί2αοε 37 (Μίεαε 26, 225 Α)
29{. Ψεί. Πτίτ. 4 δ § 7 (ΠΙ 7, 21 ά.); Αεὶ12α2είμε άε άεστεείε 6, 1 (Π 5, 26ά.) μ. Ρ2τ.

Βκεο κε ινν 2 ε 3
1/2 αὐΤόν πρόΤερον είπόνΤα _ ΨΨ _ πρόΤερον › 2 2 Τόν › ΨΨ _ προγέγρατιπαι Ψ
3 υὶόν _ άλλά Ψ _ μηδὲ ποιηΤὴν ) Ε _ ἀλλά παΤέρα_Τόν θεόν] αὐΤοῦ Τόν πατέρα. ἀλλά γεννή-
Τορα Τοῦ ὶδίου λόγου Τόν θεόν καὶ παΤέρα ΨΨ 4 αὐΤῷ] οῦΤως ΨΨ 6 ῦιαβε Ψ2 ε _ γεννη-
Τὴν ΡΨ _ αὐΤὴν › ΨΨ 7 ὐπονοήσοι ΒΡΟ ὐπσνοήσει ΚΕ-Ενὶἴ12ε _ καὶε › 2ε 8 ὡς]
εως ΨΨ2ε _ καὶ] κάν Ψ _ ποιηΤόν Ψ 9 αὐΤοῦ › Ψ _ κάν] καὶ ε _ Τόν θεόν ποιηΤὴν
_ ΨΨΨ 1ο ἀπολογήσασθαι] άπολογήσομαι ώς Ψ 11 έαυΤοὐς] αὐΤοὐς ΨΨΨ ε _ Τῶν ίδίων
όνΤας _ ε Τῶν ίδίων λόγων όνΤας _ ΒΚ 12 καρδίων ε 14 ἀρειανῆς] 'Δρειανῶν Ψ
Ι7 παΤρί ·ίτ Τό Ψ Κ2ει.ιτ νοα 2 Βμσδεε. Ψ 19 μνημονευέσθω Ε _ προειρημένων] πρόσθεν
είρημένων ΨΨ 2 ε 2ο πίστιν] έπισΤολὴν Ε _ γάρ· οὐ ν. ερ. Ηά. 2. Κά. Ψ 21 λῆξαν ε νεί.
δ. 57, το 23 προφαινόμενον] ώς φαινόμενον Ψ προφερόμενον 2ε νεί. δ. 57, 11/12 _ έχρῆν] δι' ών
έγκλείει Ψ διά ΤοὐΤων άποκλείει Ψ έκκλείει 2 ε _ ΤοιαῦΤά Τινα ὐπονοεῖν _ Ψ 24 Τά > Ψ
27 επειδὴ] επεὶ Ψ 29 καὶ άλλόΤριός εστι › 2 ε



Πε εεμτειιὶἰα Πίοτιγείῖ 25, ται. 63

Τῆς τοῦ πατρός οὐσίας, κατ' έττίνοιαν Ι δὲ μόνον λέγέται λόγος καὶ οὐκ έοτι μὲν κατα Β 259
φύσιν καὶ αληθινός του θεοῦ υὶός, κατα θέσιν δὲ λέγεται καὶ ουτος υὶός ὡς κτίσμα', καὶ τοι-
αῦτα λέγων αὐχεῖ παρα τοῖς αγνοουσιν ὡς καὶ ἐν τουτοις έχων ὁμόδοξον τὸν Διονύσιον,
όρα καὶ τὴν περὶ τουτων πίοτιν τοϋ Διονυσίου καὶ πῶς μαχεται ταῖς τοιαυταις Ἄρείου

ε κακονοίαις. γραφει γαρ έν μὲν τῷ πρὡτω βιβλίω οῦτως· ››προείρὴται μέν οὕν, ότι
››πὴγὴ τῶν αγαθῶν απαντων έοτὶν ὁ θεός· ποταμός δέ υπ' αὐτοῦ προχεόμενος ό υἱός
»αναγέγραπται. απόρροια γαρ νου λόγος καί, ὡς έιτ, ανθρωπων εὶπεῖν, από καρδίας
››δια στόματος ἑξοχετευεται, έτερος γινόμενος τοῦ ἐν καρδία λόγου ὁ δια γλώσσης νοῦς
»προπὴδῶν. ὁ μέν γαρ έμεινε προπέμςμας καὶ έστιν οῖος ὴν, ὁ δέ έξέτιτὴ προπεμφθεὶς

ιο »καὶ φέρεται πανταχοῦ· καὶ οῦτως ἐστὶν έκατερος έν ἑκατέρῳ έτερος ῶν θατέρου, καὶ
»έν εὶσιν όντες δυο. οῦτω γαρ καὶ ό πατὴρ καὶ ὁ υὶός έν καὶ έν αλλὴλοις ἐλέχθὴσαν εῖναι.«
ἐν δὲ τῷ τεταρτῳ βιβλίῳ οὐτως λέγει· »ὼς γαρ ὁ ὴμέτερος νοῦς ἐρευγέται μέν αφ' ἑαυτοῦ
»τὸν λόγον, ὡς εὶπεν ὁ προφήτης· 'έξτηρευξατο ὴ καρδία μου λόγον αγαθόν', καὶ έστι
»μὲν έκατερος έτερος θατέρου, ῖδιον καὶ τοῦ λοιποῦ κεχωρισμένον εῖληχὼς τόπον,

ε0„
'ΕἩ.

το »έν τη καρδία, ὁ δὲ ἐπὶ της γλωττιτις καὶ του στόματος οὶκῶν τε καὶ κινουμενος· μὴν ΟΟς

››διεστὴκασιν οὐδὲ καθατταξ αλλήλων οτέρονται οὐδέ έστιν οῦτε ὁ νοῦς αλογος οῦτε
››ανους ὁ λόγος, αλλ' ό γε νοῦς ποιεῖ τὸν λόγον έν αὐτῷ φανεὶς καὶ ὁ λόγος δείκνυσμτὸν
››νοῦν έν αὐτῷ γενόμενος, καὶ ὁ μὲν νοῦς έστιν οῖον λόγος έγκείμενος, ὁ δὲ λόγος νοῦς
»προπὴδων. καὶ μεθίοταται μὲν ό νους εὶς τὸν λόγον, ὁ δέ λόγος τόν νουν εὶς τους 4

εο ››ακροατας έγκυκλεῖ. καὶ οὑτως ὁ νοῦς δια του λόγου ταῖς τῶν ακουόντων ψυχαῖς ένι-
»δρυεται συνεισιὼν τῶ λόγω· καὶ έστιν ὁ μέν οίον πατὴρ ὁ νοῦς τοῦ λόγου ῶν ἐφ' ἑαυτοῦ
››ὁ ὶ δὲ καθαπερ υἱός ὁ λόγος του νοῦ, πρὸ ἐκείνου μὲν αδύνατον αλλ' οὐδὲ έξωθέν Μ Ξιερ,

1 Ζμ έττίνοιαν νεί. Ατὶμε ὶσεὶ Ατὶιαμαεἰμε εὶο εγτιοαίε 15 (Μὶεπε 26, 7οΒ Β): . . . έττινοεῖται (50. ὁ υὶός)
γοῦν μυρίαις ὁσαις ἐπινοίαις . . . εὶκὼν καὶ λόγος οὕτος 5-11 = Εεὶτοε 1οο, τ5-191, 8 5 ί.
προείρηται ννο? Ζιι πηγὴ τῶν αγαθῶν νεὶ. Ρὶαὶὶο αε ορϋῖιοὶο μαιιτιαῖ 2ο. 21 (Ι 6, 15 ()οὶ:ιι:ι-νὶἴει:ιεὶὶαμα);
εὶε εὶεεαὶοεο 81 (Ιν 287, 15 Οοὶπι-Ψετιόὶαμαὶ 6 Ζμ ποταμός νἕὶ. Ρὶιὶὶο αε εοεμτιῖὶε Π 258ἱ. (ΠΙ
297, τ Ε. Οοὶιτι-νὶἴεμαὶαιαα) 7 ναὶ. εμ απόρροια Ξαρ. 7, 25 ιιτιεὶ Ρὶοτὶτι Εμτιεαεὶ. ΙΙΙ 2, 2 (Ι 172, 12 Μϋὶὶετ):
τό γὰρ απορρέον ἐκ νοῦ λόγος 75. νεί. Ρὶπὶὶο Ωμοα αετ. ροέ. ὶτιεὶα. 127 Β. (Έ 287, 48. Οοὶατι-
νὶ|εμεὶὶαι:ια); αε νὶτα Μοεὶε Π 127ί. (Ἑν 2 5ο, τ Ε.). Βεὶ ὶιὶτεὶτιὶὶεὶαεμ Ξεὶπτὶττετεὶὶετμ Ειτιαε ὶοὶι αμτ είαε αὶτιμὶὶοὶιιε
δτεὶὶε Βεὶ Τὶπεοητιοετ Ξτε. αοα. Ματε. ετ. 5ο2 (Ηατπαοὶτ, Τεκτε ιι. Πτιτετε. ΝΕ. ΙΧ 5 Ξ. 77, τΠ.): λόγον καὶ
σοφίαν τὸν υὶόν ὁνομα3ουσιν αὶ γραφαὶ· λόγον μὲν οὶα δὴ (έκ του) νου πατρός τῶν όλων ἐξιόντα· τὸ γαρ
καλλιστον γέννημα του νοῦ τὸν λόγον είναι (σαφές). νεὶ. ]ι.ιετὶ.ι:ι αροὶ. Ι 21, 2; Ετεααεμε Π 15, 2; τ2, 5.
Βὶεεε Ξἑεὶὶε ὶσεί Π. ὶεὶ: ὶσεί οὶ:ιτίετὶ.ὶοὶ:ιει:ι Ξ‹:ὶ1τὶ.ῖι:ετεΙΙεττι ννοὶ:ιΙ εὶειιὶεαττῖε, ννεατι ττιαμ μἰοὶπὶ ινίε Κ. Μὶὶὶὶετ
α. 2. Ο. 5. 285 Τεττμὶὶὶατιε Πατὶεεμσεεμ αεὶν. Ρτακεαα 5. 6, άίε ὶα ερετιεο εὶτιἔμὶατ είπα ννὶε εὶὶε αεε Β., αὶε
νοτὶαἕε ίϋτ Β. αμαῖωματ. Ψὶε αμα αειτι Ααατετὶτμτιεετι ὶαίει· ὶπετνοτεεὶιτ, Βταμοὶατ Π. ειὶοὶατ ΤεττιιΙ.|.ὶαι1 μμ-
Βεεεὶιεα ιζῖὶ3εττιοτι:ιι:τιει1 2ι1 ὶ:ιαΒει:ι, Με Μυὶὶετ εε εετπε ννίὶὶ, αὶσετ Β. Ιααὶ: ἔεννίβ Τεττ. αὶε Μμετετ ὶ:ιει:ιι.ιὶ:2τ,
ιιττι εὶεαι Βὁτμοτ εείτιε Τὶτεοὶοἕὶε ὀατ2ιιεὶ:εΙ.ὶομ. Βὶο Εἰι:ι2εΠ1εῖὶ:ει:ι εταιτιττιειτι αμε αετ αὶεκαματὶμίαοὶιεμ Ττααίτίοτι
12-5. 64, 2 = Εεὶτοε 196, 15-197, το

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψναα

1 λέγεται -ὶ- ὁ Ψ 2 αληθινός] αλήθειαν ὶλἴν | οντος] αὐτὸς Ψναε | ὡς -ὶ- καὶ α ὶ καὶ;ι
·ὶ· 'τὰ λὶἴν 5 τούτοις] τούτῳ Υ 5 γραφει -ὶ- μὲν Ψ 6 αγαθῶν -ὶ- καὶ αε 7 ὡς
> ν | είπεν αε Β δια -ὶ- του Ψν | ἑξοἶευεται Β έξοχευέται ε Ι γενόμενος ΒΚ 9 καὶ
έστιν - προπεμφθεὶς > Ε το οὕτός ἐστιν ἑκατερος ῶν ὶλἴν | έν έκατέρῳ] έκατέρου. καὶ Υ
τι καὶ' › αε 12 ἐν τῷ τεταρτω δὲ ~ Ρ Ι λῆκει > νὶἴναε 14 έτερος θατέρου] έκατέρου
θατερον νὶἴν | εὶληφὸς Ψν 15 τε › α ε 16 οτεροῦνται Ψν στέρωνται α ε | αλογος]
λόγος ν 17 ποιεῖ] γεννα νὶἴν | αυτῶ ·ὶ- δὲ νὶἴν | όι > Ψ 18 γενόμενος] γεννώμενος
νὶἰν ὶ έγκείμενος λόγος ~ Ε | λόγος νοῦς ΚΕΕΨ (αὶσε: αμτ Βαεμτ ΨΡ) ναε Β νοῦς
λόγος ΡΟΚΕ* 2ο ἐγκυκλοῖ ΡΟΥ' ὲγκὴλεῖ ε | τοῦ › α 2ο/2: ἐνιδρὐέται Β®ΚΡΟ Ε ἐνίδρυται
Βτννν α ε ένιδρυνεται Ε 2τ συνεισιὼν] οννὼν ΧΝΎ' | ὁ μὲν › Ψν | ἐῳ'] αφ' Υ” εφ' Ψ 22 ὁὶ]
ὡς ὶλ' | αδύνατος ΚΝ
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64 Πε εειιτετιιὶα Βίσιιςεὶὶ 25, 4-25, ι.

10„
Τ:

θ ι 5 1 1 1 ι ι 1 5 -››πο εν συν εκεινῷ γενομενος, βλαστησας δε αττ αυτου. ούτως ὁ πατὴρ, έγιστος καὶ
››καθόλου νοῦς, πρῶτον τὸν υὶὸν λόγον ἑρμηνέα (καὶ) αγγελον ἑαυτοῦ, εχει‹‹.

Τούτων ὴ ούκ ὴκουσέ ποτε 'Άρειος ὴ ακούσας ούκ ἐνόησεν ὁ αμαθὴς. ούκ αν γαρ,
εῖπερ ὴν νοὴσας, κατειμεύδετο τοσοῦτον κατα τοῦ ϋτισκόπου, αλλα παντως καὶ αύτὸν
ὡς ὴμᾶς ἐλοιδόρει δια τὸ πρὸς τὴν αλὴθειαν μῖσος. χριστομαχος γαρ ῶν ούκ ὀκνὴσει
καὶ τούς τα ὶ Χριστοῦ φρονοῦντας διὼκειν, ὼς αύτός ὁ κύριος προείρηκεν· ››εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν,
καὶ ύμας διωξουσιν.« ὴ εὶ νομί3ουσιν οὶ προοταται τῆς ασεβείας ὁμόφρονα τὸν Διο-
νύσιον ἑαυτοῖς είναι, γραψατωσαν ταῦτα καὶ ὁμολογείτωσαν· γραψατωσαν τὴν αμ-
πελον καὶ τὸν γεωργόν, τὸ σκαφος καὶ τὸν ναυπηγόν, καὶ αμα ὸμολσγείτωσαν καὶ αττερ
είπεν απολσγούμενος τὸ ὁμοούσιον καὶ τὸ έκ τῆς ούσίας είναι τὸν υὶὸν καὶ τὸ αίδιον καὶ
τὸν νοῦν πρός τὸν λόγον τὴν τε πηγὴν καὶ τὸν ποταμόν καὶ τα αλλα, ῖνα καν έκ τῆς
διαφορας γνῶσιν, πῶς ἐκεῖνα μὲν κατ' οἰκονομίαν, ταῦτα δὲ ῶς ὁ τῆς εύσεβοῦς πίστεως
βούλεται λόγος εῖρηκε, καὶ λοιπὸν ταῦτα λέγοντες αναιρῶσιν αττερ κατ' αύτῶν τούτων
έφρόνησαν. τί γαρ καν έγγύς έχει τῶν 'Αρείου κακῶν ὴ Διονυσίου πίστις; ούχ ὁ
μέν 'Άρειος κατ' ἐπίνοιαν λέγει τὸν λόγον, ό δὲ Διονύσιος αληθινὸν καὶ φύσει λόγον τοῦ
θεοῦ; καὶ ὁ μὲν αττοξενοῖ τὸν λόγον από τοῦ πατρός, ὁ δὲ ῖδιον καὶ αδιαίρετόν της τοῦ
πατρός ούσἰας αύτὸν είναι διδασκει, ῶς έστιν ὁ λόγος πρὸς τὸν νοῦν καὶ ποταμὸς πρὸς
τὴν πηγὴν. εὶ μὲν ούν διαιρεῖν καὶ αποξενοῦν τὸν λόγον καὶ τὸν νοῦν τις δύναται
ὴ τὸν ποταμόν καὶ τὴν πηγὴν μερίσαι καὶ τειχίσας διελεῖν ὴ τὸν ποταμὸν έτεροούσιον
εὶπεῖν πρὸς τὴν πηγὴν καὶ ξένον τὸ ῦδωρ δεῖξαι ὴ τὸ απαύγασμα τολμα διελεῖν απο τοῦ
φωτὸς καὶ εὶπεῖν έξ έτέρας οὐσίας εὶναι τό απαύγασμα καὶ μὴ έκ τοῦ φωτός, μαινέσθω
μετα Ἄρείου. ό γαρ τοιοῦτος μηδὲ νοῦν ανθρωπινον έχων έτι φανὴσεται. εἰ δὲ αδιαίρετα
ταῦτα οίδεν ὴ φύσις καὶ τὸ τούτων γέννημα ῖδιον, μὴτε τα 'Αρείου τις έτι λοιπὸν φρο-
νείτω μὴτε Διονύσιον διαβαλλέτω, αλλα καὶ μαλλον έκ τούτων αύτοῦ θαυμα5ἐτω τὴν
τε τοῦ λόγου λευκότητα καὶ τὴν τἦς πίστεως όρθότητα. ὶ

”Οτι γαρ πρὸς τὴν μανίαν 'Αρείου λέγοντος αλλον είναι τὸν έν τῷ θεῷ λόγον καὶ
αλλον, περὶ ού φησιν ὁ 'ὶωαννης· »έν ἀρχῇ ὴν ὁ λόγσς‹‹, καὶ αλλην μέν ἰδίαν σοφίαν
εῖναι έν τῷ θεῷ, αλλην δὲ περὶ ῆς φησιν ὁ απόστολος »Χριστὸς θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ
σοφία‹‹, παλιν ὁ Διονύσιος ανθίσταται καὶ διαβαλλει τὴν τοιαύτην κακοδοξίαν, αρα
παλιν πῶς έν τῷ δευτἐρῷ γραφει περὶ τούτων ούτως· »›ὲν αρχη ὴν ὁ λόγος‹· αλλ' ούκ

6 ]οΙ1. 15, 2ο 71. νεὶ. Ξ. 46, 14 9 νἔὶ. 5. 48, 22 ισ νεὶ. δ. 59, 8Ε., ίετιιετ νει. 5. 57,5
Ατὲιαιιαείμα ὶτιτετρτετῖετι: ὶαὶετ ινίεσετ Π., έκ τῆς ούσίας Ιςσιτιττιτ δεῖ Π. ιιῖεὶιτ νστ. Ζιι αίδιος νἕὶ. Ξ. 57, 4
11 νεί. 5. 65, 5ιῖ. 15 Αι:Ι1αιαα5ῖι.ι5 Ιεἕτ Π. εεὶμε εὶἔτιετι αοεεσατἀεεὶπεμ Τεταιὶοῖ δεῖ 27 ]σ1ι. 1, 1
28 Ι. Εοτ. 1, 24 5ο-Ξ. 65, 5 = Ρεὶτσε 195, 15-ιο 5ο ]σὶα. 1, 1

ΒΚΡΟ ΒΕ Ψν α 5 16-25 = Οταωει· ΨΙΙ 5ο4, 51-5ο5, 5

1 ὁ: νἴνα 5 › ΒΚΡΟΚΕ 2 πρῶτον _ έχει] γεννα τὸν θεόν λόγον έρμηνέα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ
(τοῦ › ν) παντὸς δημιουργόν Ψν | (καὶ) Μσειτι. 5 τούτων › Ψν ] ούισ] οῦν ούκ ν ]
ποτε] ό Ψ τούτων ν | νενόηκεν α ἐνενόηκεν 5 ιι εῖπερ ἦν] είπεν ἦν Ε' είπεν ὴ Ε® ὶ κατα › Ψν
5 ὲλοὶδὸρεὶ ὼἰ ὴι-ὶἄΞ ~ 5 6 τὰ -Ι- τοῦ α5 | κύριος] Χριστὸς Ψν 8 ἐαυτοῖς] αύτοῖς Ψν
γραψατωσανέ _ 15 λοιπόν › Ψν τσ ούσίας ¬ὶ- τοῦ πατρός Ε 15 βούλεται › Ρ | ταῦτα]
ῖνα ταῦτα Ψν | αναιροῦσιν α5 ανέλωσιν Ψ | αττερ] όπερ Ψν ] αὐτῶν -Γοψῖων] σα-τὸν -ι-ρῦ-ι·ρν
α 5 αύτῶν Ψν 14 ὲφρόνησε Ψ | καν] καὶ Ψν Ι έχη ΒΕ5 ] πίστις] ὁμσλογὶα Ψ › Ψ
Ι5 ·ΑΡεὶΦ5] Άρεὶανὸς Ψ 17 είναι > Ψν | καὶ + ό υὶ3ετ5ε5εὶιτ. Ψ 17/18 πρός τὴν πηγὴν
ὁ ποταμός ~ α 2ο τολμα Ψνα 5 τὸ αμα ΚΒ (αὶσετ τὸ εκρ. Β) τῷ αμα ΡΟΕ › Κ | αττὸ] ἐκ Ψν
22 έτι φανὴσεται ΡΟΚ 5 φανὴσεται έτι Ε φανἡσέται ΒΚ α έιτιφανὴσεται Ψ αναφανὴσετται ν 25 τού-
των Οσττιιτι. Μοοτί. τούτου Η55. 25/24 φρονείτω λοιπὸν Ν ῖλἴν 24 τοὐτων] τοὐτου ΒΚ |
αὐτοῦ Θςιννσςέτωι αιτεθσννσαέτω 5 27 ὁ 'ὶωανντιε φησὶν ~ Κ ] σοφιαν ιειαν Ν Ε Ζει Θεῷ
-!- καὶ 5 ] αλλην] αλλον ΒΚ | απόστολος] Παῦλος Ψνα 5 29 όρα] ὁ Ψ 5ο πῶς παλιν
Ν Ε ὶ δευτέρῳ ΒΚΡΟ ΚΕΨΥ Οστιιττι. δευτέρῳ βιβλίῷ α 5 Μοστῖ.
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Ὁε εειιιετιιἰα Ι)ὶοι:γ5ῖὶ 25,1-26, 2. 65

»ῇν λόγος ό τὸν λόγον προέμενος· ›ὴν γαρ ὁ λόγος πρὸς τὸν θεόν‹. ›σοφία γεγέννηται‹
››ό κύριος· ούκ ἦν ούν σοφία ὁ τὴν σοφίαν ανείς· ›έγὼ γαρ ὴμην, φησίν, προσέχαι-
››ρεν‹. αληθεια ὶ ἐστιν ὁ Χριστός· ›εύλογητός δέ‹, φησίν, ›ό θεὸς τῆς αληθείας‹.‹‹ έν-
ταῦθα καὶ Σαβέλλιον καὶ 'Αρειον ανατρέπει καὶ αμφοτέρας τας αὶρέσεις ῖσας ἐν ασεβεία

ε δείκνυσιν. οῦτε γαρ λόγος ἐστὶν ό τοῦ λόγου πατὴρ ούτε ποίημα ἐστι τὸ έκ τοῦ πατρός,
αλλα ῖδιον τῆς ούσίας αύτοῦ γέννημα, παλιν τε ούκ έστι πατὴρ ό προελθὼν λόγος ούδέ
παλιν ἐκ πολλῶν είς ἐστιν ούτος λόγος, αλλα μόνος ἐστὶ τοῦ πατρός υἱός, αληθινός καὶ
φύσει γνὴσιος, ὁ καὶ νῦν ῶν έν αὐτῷ καὶ αιδίως καὶ αδιαιρέτως ῶν έξ αύτοῦ. ούτω
καὶ σοφία καὶ αλὴθεια έστιν ό κύριος καὶ ούκ έστιν αλλης σοφίας δεύτερος, αλλα μόνος

ιο ούτός έστι, δι' ού τα παντα πεποίηκεν ό πατὴρ. καὶ έν αύτῷ σννεστὴσοτο τῶν γενητῶν
τας ποικίλας ούσίας, δι' αύτοῦ τε γνωρί3εται, οῖς αν έθέλη, καὶ έν αὐτῷ τὴν τῶν παντων
πρόνοιαν ποιεῖται καὶ έργα5εται. μόνον γαρ τοῦτον οίδε τοῦ θεοῦ λόγον καὶ Διονύσιος.
αύτη τοῦ Διονυσίου ὴ πίστις· όλίγα γαρ έκ τῶν έιτιστολῶν αύτοῦ συναγαγὼν έγραψα
δυναμενα παρασχεῖν σοὶ μὲν αφορμὴν εἰς τό πλείονα προστιθέναι, τοῖς δὲ 'Αρειανοῖς

ιε μεγίστην αὶσχύνην δια τὴν κατα τοῦ έπισκόπου συκοφαντίαν. έν πασι γαρ καὶ καθ'
έκαστον, δι' ῶν έγραψεν, ῆλεγξεν αύτῶν τὴν κακοφροσύνην καὶ τὴν αίρεσιν αύτῶν
έοτηλίτευσεν.

Ούκοῦν α·ττὸ τούτων δείκνυται καὶ ὴ πρὸς Εύφρανορα καὶ 'Αμμὼνιον ἐπιστολὴ
ού φαύλη διανοία, αλλα κατ' οἰκονομίαν γραφεῖσα παρ' αύτοῦ· τοῦτο γαρ καὶ ὴ απολο-

εο γία αύτοῦ δείκνυσι. καὶ έστιν αληθῶς τύπος ούτος πιθανὸς πρός ανατροπὴν τῆς Σαβελ-
λίου μανίας, ῶστε τόν βουλόμενον ταχέως διελεη×χειν τούς τοιούτους μὴ από τῶν σημαι-
νόντων τὴν θεότητα τοῦ λόγου ποιεῖσθαι τὴν αρχήν (ότι λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμίς
έστιν ό υἱός, καὶ ότι ››έγὼ καὶ ό πατὴρ έν έσμεν‹‹, ῖνα μὴ τα καλῶς εὶρημένα παρεξηγούμενοι
αςεῖνοι πρόφασιν τῆς αναισχύντου φιλονεικίας έαυτῶν τα τοιαῦτα πορίσωνται ακούον-

2ε τες, ότι »έγὼ ὶ καὶ ό πατὴρ έν έσμεν«, καὶ· »ό έμὲ ὲωρακώς, ἐώρακε τὸν πατέρα«), αλλα
τα ανθρωπίνως εἰρημένα περὶ τοῦ σωτὴρος προβαλλειν, ῶσττερ αύτός πέποίηκεν, οῖα
ἐστι τό πεινην, τὸ κοπιαν καὶ ότι αμπελος καὶ ηύχετο καὶ πέιτονθεν. όσῳ γαρ ταῦτα
ταπεινα λέγεται, τοσσύτῳ δείκνυται μὴ ὁ πατὴρ γενόμενος ανθρωπος. αναγκη γαρ καὶ
αμπέλου λεγομένου τοῦ κυρίου είναι καὶ γεωργὸν καὶ εύχομένου αύτοῦ είναι τὸν ύπακούον-

εο τα καὶ αὶτοῦντσς αύτοῦ είναι τὸν διδοῦντα. τα δὲ τοιαῦτα μαλλον εύκολὼτερον τὴν
1 ]οὶι. 1, 1; Ι. Εοτ. 1, 5ο 2 Ρτον. 8, 5ο; Ι. Ε5τα 4, 4ο 4 Αι:ὶ1α1:ια5ὶι.ι5 ινεοαοε 5ί‹:ὶι αὶεο ιτιἰοὶαι:
τιιιι· εεἔεμ αίε Ατὶαοετ, εὶ. 11. αὶε Οτὶεεμὶ5τει:ι, 5οι:ιαετι:ι αι.ιοὶ1 ι:ὶι.ιτοΙ1 αὶε Βε1·ι.ι1ι.ιι:ιἕ αμἱ Π. Βεἔεμ αὶε δαὶσεὶ-
Ηαοετ, 5ρτὶοὶ1 Ματοεὶὶ ιιτια Ρὶιοὶὶο τοί. ΕΒσι15ο Οτί5ει1ε5 ασ ρτμιο. Ι 2, 2 (5ο, 23.), νἕὶ. Κσετ5οΙ1αι.ι
2ι.ιτ Ξτεὶὶο 11 νεὶ. Με. 11,27 22 νἕὶ. Ἑ. Εοτ. 1, 5ο 25 ]οὶ:ι. 1ο, 5ο 25 ]οὶ1. 1ο, 5ο; 14, 9
27Β”. Οεεετι Ματοεὶὶ-Ρὶ:οτ.ὶ1:ι. Εοε1ι5ο ννἰσ ὶτιίετ Α°εὶ:ια1ια5ίι.ι5 οτ. ΠΙ ο. Α.ι·ία11ο5 4. 56

ΒΚΡΟ ΒΕ Ψν α 5 28 αναγκη _ 66, 4 θεοῦ = 6553, ΑτΙ1ατια5ίι.ι5ὶτατει1ε 55 (5. 17 δοὶαννατιπ)

1 ῆνι -]- ό ΨΨ5 ὶ γεγένηται ΒΚΕ 2 κύριος -ί- αλλ' Υ | ούν _ ανείς] ὴ (› Ψ) σοφία ὴ την
σοφίαν προεμένη Ἡνν' | φησίν › ΨΎ' 4 'Αρειον] 'Δρειανὸν α ] ῖσας έν ασεβεία] εὶς ασέβειαν
ῖνν 5 γαρ -ὶ- ό ἙΉΕἩΨΨ 6 ῖδιον] αίδιον Ψ | ούδέ _ 7 λόγος › ΨΎ' 7 μόνος
> Ψν 8 ῶν ) Ψν ] αίδιος καὶ αδιαίρετος Ψν | έξ αύτοῦ] σύν αύτῷ Ψν 9 δευ-
τέρα Ψ 11 αν] έαν Ψν | ἐθέλοι α5 | παντων] παρόντων α 12 οίδε τοῦτον τόν _ Ρ
Ι3 ὴ › Ψειε | όλίγα γαρ] ότι γαρ Ψ ταῦτα ν | αύτοῦ ἑττιστολῶν _ ν 14 μέν › Ψν
15/16 καὶ καθ' έκαστον > ν καθ' έκαστην 5 18 τούτων] τούτου ν | Εύφρανωρα Ψν Ι
'Αμμωναν ΨἹ” 19 ού (μὴ α5) φαύλη διανοία, αλλα Ψνα5 διανοία αλλη ΒΚΡΟΚΕ Οοωτιι.
Μοτιτἱ. 2ο ούτος τύττος _ ΨΎ” 21/22 σημαινομένων Ψ 25 υὶός] Χριστός νὶῖν |
καὶι › Ε 25 ότι > Ψνα5 | ἐωρακὼς ἐμέ _ ΒΚ 26 τα _ ὥσπερ] αφ' ῶν ὡς αν-
θρωπος ν › Ψ 27 τόε] καὶ ΨΎ | καὶ: -ὶ- ότι 5 | εύχεται Ψν | ταῦτα ¬ὶ>- τα Ψνα5
28 τοσούτῷ] τόσῳ α | καὶ > Ψ”να5 Θ53 29 λεγομένου] γενομένου ῖλίν Ι είναι: ¬ὶ- καὶ Ψν
29/5ο ύττακούοντα ΒΚΡΟΚΕ Θ53 Ωσττιττι. έπακούοντα Ψνα 5 Μοοτἱ. 5ο αύτοῦ] αύτόν 5 Ι δι-
δοῦντα ΒΡΟΚΕΨ διδόντα Κνα 5 ίἑει ὶ μαλλον _ καὶ Ψν

Αιὶ;ια.ι:ια5ὶιι5 ὶί. 9
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66 Πε εετιιειιιὶει Βίστιςιείἱ 25, 2-27,4.

τῶν Σαβελλιανῶν μανίαν δείκνυσιν, ότι έτερος ό εύχόμενος, έτερος ό ύπακούων καὶ αλλος
ὴ αμπελος καὶ αλλος ό γεωργός. όσα γαρ ώς αποξενοῦντα τόν υὶόν από τοῦ πατρός
ληεται ρητα, ταῦτα δια τὴν σαρκα, ὴν δι, ὴμας ἐφόρεσε, λέγεται περὶ αύτοῦ. ξένα γαρ
τα γενητα κοιτα φύσιν ἐστὶ τοῦ θεοῦ. δια τοῦτο γοῦν ἐπειδὴ τῆς σαρκός ὶ γενητἦς
οῦσης γέγονεν, ώς ό ἐὶωαννης φησίν, ό λόγος σαρξ, καίτοι κατα φύσιν ῖδιος καὶ αδιαίρετος ει
ῶν τοῦ πατρός, όμως δι' αύτὴν λέγεται καὶ ό πατὴρ μακραν απ' αύτοῦ. τα γαρ τῆς
σαρκός ῖδια αύτός ανέχεται περὶ αύτοῦ λέγεσθαι, ῖνα δειχθη ότι ούκ αλλου αλλ' αύτοῦ
ὴν ῖδιον τό σῶμα. τοιαύτης δέ τῆς διανοίας οῦσης ταχύτερον ἐληχθὴσεται Σαβέλ-
λιος, ότι μὴ ἐστιν ό πατὴρ ό γενόμενος σαρξ, αλλ” ό τούτου λόγος ό καὶ ταύτην λυτρού-
μενος καὶ ,προσαγων τῷ πατρί. ούτω δὲ διελεγξας καὶ πεὶσας λοιπόν καὶ περὶ τῆς τοῦ ιο
λόγου θεότητος ἐτοιμότερον διδαξει, ότι ό λόγος καὶ σοφία, υὶός καὶ δύναμις, απαύγασμα,
χαρακτὴρ. αναγκη γαρ καὶ ἐνταῦθα παλιν νοεῖν, ότι τοῦ λόγου όντος είναι δεῖ καὶ τόν
πατέρα τοῦ λόγου καὶ σοφίας οῦσης είναι καὶ τόν ταύτης γονέα καὶ απαυγασματος όντος
είναι καὶ τό φῶς, καὶ ούτως είναι τόν υὶόν καὶ τόν πατέρα έν.

Ταἴτα Διονύσιος εὶδὼς έγραψε καὶ αι έκείνοις μέν Σαβέλλιον ἐφίμωσεν, ἐν τούτοις τε
δὲ τὴν αρειανὴν αίρεσιν κατέστρεψε. καὶ γαρ ώσπερ ανοττρέπει Σαβέλλιον τα ανθρώπινα
τοῦ σωτἦρος, ούτω καὶ πρός τούς 'Αρειομανίτας ούι‹ από τῶν ανθρωπίνων, αλλ' από
τῶν σημαινόντων τὴν θεότητα τοῦ λόγου ποιεῖσθαι χρὴ τούς κατ' αύτῶν ἐλέγχους, ῖνα
μὴ καὶ ούτοι τα δια τό σῶμα λεχθέντα περὶ τοῦ κυρίου παρεξηγούμενοι νομίσωσι τοιοῦτον
είναι τόν λόγον, οῖοί ἐσμεν ὴμεῖς οἱ ανθρωποι, καὶ λοιπόν ἐπιμείνωσι τη έαυτῶν μανία. 20
αν δέ διδαχθῶσιν καὶ ούτοι περὶ της θεότητος, καταγνώσονται μέν της έαυτῶν κακονοίας,
εύκολώτερον δέ μαθόντες, ότι ό λόγος ὶ σαρξ έγένετο, διακρινοῦσι λοιπόν καὶ ούτοι
τα ανθρώπινα καὶ τα τη θεότητι αρμόηοντα. τούτων δὲ ούτως ἐχόντων καὶ Διονυσίου
τοῦ ἐπισκόπου δειχθέντος ἐξ ῶν ἢραψεν εὐσεβοῦς, τί ποιὴσουσι λοιπόν οὶ Ἄρειομανῖται;
τίνος αρα παλιν ἐλεγχθέντες από τούτων καταψεύσονται; αναγκη γαρ αύτούς ἐκπεσόν- 26
τας από τοῦ θεμελίου τῶν αποστόλων καὶ εύσαλευτον έχοντας τὴν διανοιαν 5ητεῖν
έρεισμα καὶ μὴ εύρίσκοντας καταψεύδεσθαι λοιπόν τῶν πατέρων. αλλ' ούδεὶς αύτοῖς
έτι πιστεύσει, καν βιασωνται συκοφαντεῖν. κατεγνώσθη γαρ ὴ αίρεσις παρα πασιν, εὶ
μὴ αρα περὶ τοῦ διαβόλου λοιπόν φθέγξονται· αύτός γαρ μόνος ἐστὶν αύτοῖς σύμφωνος,
μαλλον δὲ αύτός ἐστιν αύτοῖς ό καὶ τὴν αίρεσιν ύποβαλλων. τίς ούν έτι τούτους, ών ὁ 59

5 νἕὶ. ]οὶα. 1,14. νεὶ. οὶσετι Βίομγε 5. 57, 14; 58, 16

ΒΚΡΟ ΚΕ Ψνα5

1 τοῦ Σαβελλίου Ψν | εύχόμενος _ καὶ νὶἴνα | ύπακούων ΒΚΡΟΚΕ Θ53 Οοτιτιτο. ἐπακούων
νὶἴναε Μοτιτἰ. 2 αλλος] έτερος Ψλἴα5 | ώς > α 5 3 βῖὶτα] όὴματα α5 Θ51 | δια τὴν _
ἐφόρεσε] δι' ὴν (δια τὴν ὴν Ψ) δι' ὴμας ἐφόρεσε σαρκα Ψν 4 ἐστὶ > Κ ί ἐττειδὴ] ἐπὶ Ψν
5 γεγονεν] λέγομεν Υ' ] σαρξ _ ἐγένετο Ψν Ι καίτοι _ δὲ Ψ Ι ι1αι:ὶ1ῖδιος Βα5ι.ιτ νοτι σα.
5 Βμσὶιετ. Ε 6 δι' αύτὴν] δια ταύτην Ψν | αύτοῦ _ καὶ αύτός ποσῶς (ώς α) μακραν απ'
αύτοῦ Ψνα 7 ῖδια _ ό Ψ, _ καὶ ν 8 ῖδιον ὴν _ Κ | τοσαύτης Ψ | διελεγχθὴσε-
ται ἩΨΨ 9 τούτου _ τοῦ 5 | λόγου 5 9/ιο λυτρωσαμενος ν 1ο προσαγαγὼν Ψν
11 διδαξεις Ψ | ό ΒΚΡΟΒΕΨ Οοαιττι. › να5 Μστιτἱ. ί σοφία _ ό Ψν ὶ καὶ] › ΨΎ' |
απαύγασμα _ καὶ Κ Οοι1ιτ11. Μσιιτί. 12 ἐνταῦθα] ταῦτα ΒΚ 15 είναι καὶ Ρ ΨΎ 14/15 έν.
Ταύτα] ἐνταῦθα Ψ 15 εηφαψεν εὶδὼς _ Ψν 16 αρειανικὴν 55 | Σαβἐλλιος ν 17 πρὸς
› Ψ 18 τοῦ λόγου › ΨΎ 19 ούτοι] ούτω Ψν ὶ περὶ > Κ 2ο ἐσμεν _ καὶ Ψν |
ἐπιμένωσι ΒΚΡΟ 21 αν] ἐαν ΨΎ” | δέ _ καὶ ΒΚΡΟ ί καὶ > ΒΚ 22 διακρίνουσι
ΒΚΟΒΕ ί ούτοι] αύτοὶ Ψνα5 25 έχόντων] όντων 5 24 ἐξ ῶν έγραψε δειχθἐντος _ Ψν ]
οὶ 'Αρειομανῖται λοιπόν _ α 25 αρα] αμα ν | από τούτων > Ψ | καταψεύσονται από
τούτου _ Ψ 26 καὶ εύσαλευτον έχοντας τὴν διανοιαν › 5 27 αύτοῖς] αύτούς 5 28 έτι]
ἐστι α Ι πασιν] παντων α5 29 σύμφωνος _ 5ο αῖρεσιν › Ε 5ο αύτοῖς ἐστι _ ΨΎ5 Ι
ό καὶ τὴν αίρεσιν αύτοῖς _ να Ι έτι τούτους ι1αοΙ1 67, 1 καθηγεμών _ ΨΥ
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Πε 5ει·ιιει:ιιὶα Πίοτιγεὶὶ 27, 4. 67

διαβολός ἐστι καθηγεμών, Χριστιανούς όνομασειε καὶ μὴ μαλλον διαβολικούς; ίνα μὴ Β
μόνον χριστομαχοι αλλα καὶ διαβολικοὶ καλῶνται, εἰ μὴ αρα μεταβαλωνται καὶ ὴν μἐν
ὲπενόησαν ασέβειαν αρνὴσωνται, τὴν δέ αλὴθειαν ἐπιγνῶσι. τοῦτο γαρ αύτούς μὲν
ώφελὴσει, ὴμας δέ πρέττει περὶ παντων τῶν πεπλανημένων ούτως εύχεσθαι.

ΒΚΡΟ ΚΕ ΨΨ α5

2 καλούνται Ψ | αρα > Ψ | μεταβαλλωνται ΟΨ μεταβαλλονται Ψ Ι ὴν] την ΒΕ 5¬ίαρἶιὴἶ
σωνται 5 αρνὴσονται ΒΚΡΟ1ἱΕΨΨα 4 πρέιτει] ποιὴσει Ε | πεπλανημένων ΒΚΡΟ πλανω-
μένων ΒΕΨΨα5 | ούτως › ΨΨ
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Τοῦ αύτοῦ περὶ τῶν διαβαλλόντων τὴν ἐν τῷ διωγμῷ φυγὴν αύτοῦ.

'Ακούω Δεόντιον τόν νῦν ἐν 'Αντιοχεία καὶ Ναρκισσον τόν από της πόλεως Νέ-
ρωνος καὶ Γεώργιον ὶ τόν νῦν έν Δαοδικεία καὶ τούς σύν αύτοῖς 'Αρειανούς πολλα περὶ
ἐμοῦ θρυλοῦντας καὶ λοιδοροῦντας δειλίαν τε έγκαλοῦντας, ότι δὴ 5ητούμενος αναιρε-
θηναι παρ” αύτῶν ούκ έκδοτον ἐμαυτόν αύτοῖς προοὴγαγον. πρός μὲν ούν τας λοιδο-
ρίας καὶ τας συκοφαντίας αύτῶν καίτοι δυναμενος πολλα γραφειν α μὴτί αύτοὶ αρνεῖσθαι
δύνανται αλλα καὶ παντες έπιγινώσκουσιν οί κατ' αύτῶν ακούοντες, όμως ούδέν προαχ-
θὴσομαι λέγειν πρός αύτούς ὴ μόνον τό τοῦ κυρίου ρημα καὶ τό τοῦ αποστόλου ρητόν
ότι »τό μὲν ψεῦδος ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν«, ούτε δὲ ››λοίδοροι βασιλείαν θεοῦ κλη-
ρονομὴσουσιν‹‹. αρκεῖ γαρ αύτούς ἐκ τούτων δειχθῆναι μηδέν κατα τό εύαγγέλιον
μὴτε φρονοῦντας μὴτε πραττοντας, κατα δέ τας ὶδίας ὴδονας οὶομένους είναι καλόν, όπερ
αύτοὶ βούλονται.

'Επειδὴ δέ προσποιοῦνται δειλίαν ἐγκαλεῖν, αναγκαῖον όλίγα περὶ τούτου γραψαι.
Πίε Ξοὶ1τί1τ 111118 ί1:ι1 δοι:ι:ι1ι:ιετ 557, Βαὶεὶ ι1αοὶ1 αετι ίι1 ο. 6. 7 ὶ1ετὶοὶ1ὶ:ετε11 Ετεί51:ιί55σι1 νετίαὶζὶτ 5εί11. Εεοι1ὶ:ίι.ι5
5εὶ1εί.τ1ε 11οεὶ1 ατα Ι.εὶ:ε11 211 εεὶτι, ι.νει1ι15ὶείοὶ1 ινεεεει Α1ὶ·ιαι1α5ὶι15, ὶ1ί5ὶ:. Ατὶατι. 4 (Μὶεπε 25, 7οοΑ) ό νῦν έν
Ἄντιοχεία ι:ιίι:ὶ11 υτιὶσεεὶίιιἕε αετ Τοα αε5 ῖ.εο11ὶ:ὶι.ι5 αι15εε5εὶ:ιΙο55ει1 ίεε. Πετι.ι:ι αίε ὶ:ιί5τ. Ατίαμ. ί5ι: 5ίεὶ:ιετ ετ5τ
11αεὶ:ι αετο Τοαε αε5 Ι... 5ε5οὶ1τῖε`οει1. Α11εὶτετ5εὶτ5 ί5τ Ο55ίι15' Πι:ιτετ5‹:ὶ1τίΙε ὶι1 5ί.1·1τιίι.ιτι1 ο. 5 ετνναὶ:ιι1ι:, αίε
αε5 Ι.ίὶ:›ετίι15 αὶσετ οὶεὶιτ. Ο55ὶι15 ὶ1αι: αὶε Πτ1ὶ:ετ5εὶ11·ί1·ἐ ὶι11 5ο111τ11ετ 557 2ι1 $ί.τι11.ὶι11ι1 εεὶεί5ὶ:ει:. Πίε Οεεετι-
νναττ αε5 Ποι15εαι1ὶ:ίι15 ί5ὶ: ι1ὶι:ὶ1ὶ: οεαειιεῖ, αὶ5ο ααιτ ααε Πατμαι ι:ιίοὶ:ιτ 11αοὶ1 εὶεαι Ἑτίοετατ αεε Καί5ετ5 ίε5ὶ:-
εεὶεἕὶ: ννετεὶετι. Αιιοὶι 1111121 ε5 εατ 11.ὶετιὶ:5, 11111: ΠΝ αὶε Να‹:ὶ1ι·ί‹:ὶ1τ υὶνετ αει: Πτοὶαὶὶ εὶε5 Ο55ὶι15 8. 71, 15 Π. 211
τίὶἔεμ, 11111 εὶα.ι1ι:ι ννεεεο εὶε5 Τοι:ὶε5αειέι.ιι115 αε5 Ι.εοτ1τ.ὶι.ι5, 1155 ]α Ξοὶαατεε Π 57, 7 εμίοὶἔε ι1ίεὶ·ιὶ; 5111 Εμεὶε
αεε ]αὶιτε5 ὶἰεἔεμ ὶ1αι11ι, αὶὶετ Ξεὶιινὶειἰἕὶτείἐεμ ει:ιὶ:ὶ1οΒει:1 211 5εὶι1. Πι1τοὶ1 αίε Αιι5ὶα55ι.1ι:ιἔ νετὶίετὶ: εὶίε δίτεὶὶε
ί.ὶ:ι.τε Ξοὶαατἱε. Τετττι1.ι:ιι15 ρο5ε 5ίι:ια αὶε Ετεὶ5τιὶ55ε ίτι σ. 6. 7, αΙ5ο ἱτὶ1ὶ1ε5ι:ε115 ]ι1ι1.ί/]”ι.ιὶί 557. Ψεὶ. αίε εοτἕίἐὶιὶτίεο
Πι1ἐετ5ι1εὶ1ι1ι15 νοτι (Ξ-ι1ι:ι1ι11ετι15, αὶε ὶ:ιοι:ι:ιὁι15α11ί5‹:ὶ1ε Ραττεί 5. 55 ί. μπα ί.τί1ὶ1ετ: ΤΗ.ὶει:ι:ιοι1ὶ: ΨΠΙ 7ο2. Πετ Αμε-
ατμεὶτ Λεόντιος ό νῦν ἐν 'Α. ὶτατ είαε ί1ο1ιὶ5σὶ1ε Βεεὶεμτμτιἔ, 111111 ΑεΙ1αι:ια5ὶι15 111111 ααι:τι.ὶἐ ατιεὶειιἐετι, εὶαβ Ι..
ι:ιι1τ ὶ1αί5ετὶί‹:ὶ1ετ Βί5ι:ὶ1οἱ ινατ. Πετι είεεμτὶάεὶαεμ Ατιὶαβ αετ δοὶατίίτ Ιτατιιι 111511 αι.15 αετ Νει11:ιι.ι11ἕ αεε Ϊ..εοι:ιτίι15,
Νατοὶ55 ι.ιι1α Οεοτἕ ει:ιι;ι:ιεὶ1ι11ει1. Εὶιιε αι1τ1οεὶ1ε1:ιί5‹:ὶ1ε δγοοεὶε ὶ:ιαι.-τε ι:ιαι:ὶ1 Ξσ2οι:ι1ε11ο5 Ι1. ε. ΙΨ 8, 4 Οεοτὅ
οτεὶίοὶεττ; αὶε5ε Ξνοοεὶε ὶτατιμ ε15τ 556 5ι:αὶ·ι:εε1ι11:ιι:ὶε1ι ὶ1αὶ;›ει:ι. Ναοὶ1 αετ Εὶι.ιοὶ1τ ι:ίε5 Ατὶ1αι1α5ἰι15, νεί. ο. 24,
ὶιαττε ι1·ιαι1 ι1ι1ι:ετ αετιι Ψοτνναμεὶ, Ατὶιαοαεὶιιε Ειαὶιε 5είι1ε Οεττιείιπὶε αι15 Εεἰεμείὶ ίτσ Ξτίεἐι Ξεὶα55ε11, ὶ.ὶ1111
εὶ.τιε11 Ναι:ὶ11οὶεε1· ὶ1ε51εὶὶτ. Ψα.ὶ1.τ5‹:ὶ1είτι11οὶ1 ετὶίεΒ αὶε Ξγιαοεὶε εὶο 5‹:ὶ1.τεὶὶσει1, ατι εὶε55ει1 Ξρὶἐαε αίε εὶτεί
Βἰεοὶιόίε 5ὶ:αι1αει1. Ψεὶ. αὶε Ατ15ρὶεὶι.ιμ5ει1 5. 68, 5; 69, 18ἰ.; 75, 8. Πίε $οὶ:ιτ1Η: ίεε εὶ.ι1ε αετ ὶ:ιετίίὶ1ι1·ι-
ὶ:ε5ἐει1 αε5 Αί:ὶ1α.ι1α5ίι.ι5, 5ίε ί5τ ννοὶιὶ ι1.ὶοὶιτ α11 ὶ3ε51ί1:11ι11ι:ε Κτεί5ε ἐλἔγρτεμε, 5οι1αε1τι ατι αίο 5αι:ι2ε Κὶτοὶιε
εετίοὶατετ. Ατὶ:ια11α5ίι.ι5 5‹:ὶ11·ίεὶσ 5ῖε αι.ι5 ι:ὶει11 Ψετ5ι:ει:ὶτ 9 Ψἔὶ. ]οὶ1. 8, 44; Ι. Ποτ. 6, 1ο

ΒΚΡΟ ΕΕΕΨ ΠΝΨ Ρ

1 α. Ηα. ἦ Β ῖφ Κ ἦ Ρ λἶη Η ἦ Ε* ἦ ΕΕΨ Ξ Π Ι αύτοῦ] ἐν αγίοις 'Αθανασίου αρχιεπισκόπου 'Αλεξαν-
δρείας Β μεγαλου 'Αθανασίου Ρ ὶ αύτοῦ _ 'Αθανασίου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας Π, _ απολογία
ΝΨ | περὶ τῶν διαβαλλόντων _ αύτοῦ ΒΚΡΟΚΕΕΨ περὶ της αναχωρηοεως (φυγης αψ-του Ν) ὴνἰκα
ἐδιώχθη (ἐδιώκετο Ν) από Συριανοῦ (Σευηριανοῦ τοῦ Ψ) δουι‹ός ΠΝΨ νεὶ. 8. 84, 11 περὶ τῶν διαβαλλόν-
των τὴν ἐν τῷ διωγμῷ φυγὴν αύτοῦ λόγος απολογητικός πρῶτος έν ῷ καὶ απόδειξις ένθεος, ότι έκαστῳ
παρα τοῦ θεοῦ όρος αφώρισται τῆς ἐπικὴρου ςωῆς ρ νεὶ. 5. 78, 1 5.; Τὶτεὶ: ἐν τῷ απολογητικῷ περὶ τῆς
φυγης Ξοὶετατεε, ἐν τη περὶ τἦς οὶκείας φυγῆς απολογία Τὶιεοαοτει: 2 Ναρκισον Ρρ | Ναρκισσον _
καὶ ΠΝΨ 4 λοιδοροῦιττας] ληρωδοῦντας Ψ | δὴ › ΠΝΨ 5/6 λοιδορίας _ αύτῶν Ν
6 τας > ΒΨ | αύτῶν › Ν [ πολλα] αύτοῖς ρ Ι α μἠτ' αύτοὶ] αν μὴτ' αύτόν Π | αρνὴσασθαι
ΠΝΨ 7 κατ' αύτῶν] τα κατ' αύτούς Ρ ] οὶ κατ' αύτῶν ακούοντες › Ν 9 ἐστίν _ καὶ Ν ὶ
θεοῦ _ ού ΒΚΟ 1ο αρκεῖ] ὴρκει Π | τούτων] τούτου ΒΚ 11 είναι καλόν, όπερ] όπερ αν
ΠΝΨ 12 βούλωνται ΠΨ βούληνται Ν 15 ἐγκαλεῖν, αναγκαῖον › Π
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Αρσὶοεία σε (σεα 5115 2, 1-5. 2. 69

δειχθὴσονται γαρ καὶ ἐκ τούτου πονηροἰ τε τόν τρόπον καὶ μὴ ἐντετυχηκότες ταῖς θείαις
γραφαῖς, ὴ ἐντυχόντες μὲν μὴ πιστεύοντες δέ είναι θεόπνευστα τα λόγια τα ἐν αύταῖς.
εἰ γαρ ἐπίστευον, ούκ αν παρα μὲν ταύτας ἐτόλμων, τὴν δὲ κακοὴθειαν τῶν κυριοκτόνων
'Ιουδαίων ἐ3ὴλουν. καὶ γαρ τοῦ θεοῦ δεδωκότος ἐιττολὴν ››τίμα τόν πατέρα σου καὶ

5 την μητέρα σου« καὶ ››ό κακολογῶν πατέρα ὴ μητέρα θανατῷ τελευτατω‹‹ αντενομο-
θέτουν κακεῖνοι τὴν τιμὴν εἰς ατιμίαν μεταφέροντες καὶ αργυρίου τό πρός τούς γονέας
καθῆκον παρα τῶν τέκνων αντικαταλλασσοντες· καὶ αναγινώσκοντες δέ τας τοῦ Δαυὶδ
ττραξεις αντεμελέτων αύταῖς καὶ ὴτιῶντο τούς αναιτίους τίλλοντας σταχυας καὶ ψώ-
χοντας ἐν τη ὴμέρα τοῦ σαββότου. έμελε δὲ αύτοῖς ούτε τῶν νόμων ούτε δια τό

ιο σαββατον, ἐν αύτῷ γαρ μαλλον παρηνόμουν· αλλ” ότι τόν τρόπον όντες πονηροὶ ὶ τοῖς
τε μαθηταῖς ἐφθόνουν σῷ5ομένοις καὶ μόνον ὴβούλοντο τα τῆς ὶδίας γνώμης κρατεῖν.
ἐκεῖνοι μὲν ούν τῆς ὶδίας παρανομίας έχουσι τα ἐπίχειρα, ανίεροι γενόμενοι καὶ λοιπόν
››αρχοντες Σοδόμων καὶ λαός Γομόρρας‹‹ χρηματί3οντες. καὶ ούτοι δὲ ούδέν ὴττον ἐκείνων
δοκοῦσίν μοι τὴν ἐττιτιμίαν έχειν, ὴδη τὴν τῆς ὶδίας αλογίας αγνοιαν. ούτε γαρ ››νοοῦσιν

ιεα λέγουσιν‹‹, αλλα καὶ νομί5ουσιν είδέναι απερ αγνοοῦσι· μόνη δὲ γνῶσις έν αύτοῖς
ἐστι τοῦ κακοποιεῖν, καὶ καθ' ὴμέραν χείρονα χείροσιν ἐφευρίσκειν. καὶ γαρ καὶ τὴν
νῦν φυγὴν ὴμῶν, ούκ ἐπ' αρετη θέλοντες ὴμας ανδραγαθὴσασθαι, ί διαβαλλουσι· πόθεν
γαρ εύχὴ τοιαύτη παρ' έχθροῖς ύπἐρ τῶν μὴ συντρεχόντων αύτοῖς ἐν τη κακοφρο-
σύνη; αλλα κακοὴθεις όιττες σχηματί5ονται τοιαῦτα περιβομβεῖν νομί5οντες εύὴθεις όντες

2ο αληθῶς αύτοί, ὡς αρα δέει της παρ' αύτῶν λοιδορίας προσαξομεν ἐαυτούς ποτε αύτοῖς.
θέλουσι γαρ καὶ δια τοῦτο παντα περιτρέχουσι· καὶ ύποκρίνονται μέν ώς φίλοι, ἐρευνῶσι
δέ ώς ἐχθροί, ῖνα αὶματων ἐμφορηθέντες έκποδών ποιὴσωσι καὶ ὴμας, ότι κατα τῆς
ασεβείας αύτῶν ἐφρσνὴσαμεν αεὶ καὶ φρονοῦμεν καὶ τὴν αίρεσιν αύτῶν ἐλέγχοντες
στηλιτεύομεν.

26 Τίνα γαρ ποτε διώκοντες καὶ καταλαβόντες ούχ ύβρισαν ώς ὴθέλησαν; τίνα 5η-
τοῦντες καὶ εύρόντες ούχ ούτω διέθηκαν, ώς ὴ τελευτῆσαι κακῶς ὴ λωβηθῆναι παντα-
χόθεν; α γαρ οὶ δικασταὶ δοκοῦσι ποιεῖν, ταῦτ' ἐκείνων ἐστὶν ἐνεργὴματα° καὶ μαλλον
ούτοι τιης ἐκείνων προαιρέσεως καὶ πονηρίας εὶσὶν ύπηρέται. ποῖος τοίνυν τόπος
ούκ έχει τὴς κακίας αύτῶν ύπόμνημα; τίνα φρονοῦντα κατ' αύτῶν ού συνεσκευασαντο

80 πλασαμενοι προφασεις κατα τὴν 'ὶε5αβελ; ποία έκκλησία νῦν ού θρηνεῖ δια τας ἐκείνων

41. Με. 15,4 8 Ψεὶ. Ι.‹:. 6,1 15 ]ε5. 1,1ο 14 Ι. Τί111. 1, 7 18 Ψεὶ. Ι. Ρεἐτ. 4, 4,
5. ιιτίτεμ 5. 86, 15 27 Ψἕὶ. Ατὶαατι., αροὶ. ασ Οοτιετ. 55 (Μίετιε 25, 64ο Β) 5ο Ζι.ι Ιεεὶτεὶ
νἕὶ. Οε5οὶ1ίεὶ1τε νοι1 Ναὶσοτἐι ΠΙ. Εεε. 2ο 5ο Π. Πίε Είετε σετ Ορίετ Βτισετ 5ίεὶ1 αιιοὶτ Αι:ὶ1α11., ὶ1ί5ι:.
Ατίαιτι. 5 Η. Πίε ετεὶὶε ὶ1ίε1 ίετ αὶτετ αὶ5 ]ετ1ε

ΒΚΡΟ ΚΕΕΨ ΠΝΨ ρ (αὶι 17 πόθεν _ 74, 15 ἱεὶ1Ιἐ Ρ) 25 τίνα _ 7ο, 12 = Τὶ1εοσοτετ (= Τὶ1στ.)
ὶιίετ. εεεὶ. Π 15, 7_9 (129, 25_15ο, 2ο Ρατπιεμτίετ)

1 τε › ΠΝ | μὴ] μὴτε ΠΝΨ 2 τα! _ θεῖα Ν | ἐν] παρ' Ρ 5 σου > ΚΠΝΨ
6 κακεῖνοι] ἐκεῖνοι ΕΝ 7 δὲ › ΕΝ 8 αντεμελέταν Ε ] αύταῖς] αύτοὶ Ψ*ΠΝΨ αύταῖς Ψ° |
αναιτίως Ψ _ τίλλοντες Ν νἕὶ. Ζ. 879 879 ψώχοντες Ν 9 έμελλε ΡΙὉΕΡΨΝΨ | δἐ] γαρ Ν |
ούτε|] ού περὶ Π Ι τῶν νόμων] τοῦ νόμου ΠΝΨ | ούτελ] ούδἐ Π 1ο παρηνόμουν μαλλον _ Κ
11 τα Ε® τας Ε* › Β 15 Γομόρας ΡΕΨ* Ι ούτοι ΠΝΨ αύτοὶ τεὶ. 14 μοι ΠΝΨ οὶ ΒΚΡΟΙΨΕ
› Β°ἙΨρ _ 15 δέ _ ὴ Ν 16 καὶ] > Ψ 17 θέλοντας ΨΝΡ _ ανδραγαθεῖσθαι Ν ανδραγα-
θὴσεσθαι ρ 19 σ·χηματί3ον·ται _ όντες › Β | νομίςοντες _ 21 θέλουσι γαρ › Ν
2ο παρ' › Ε* εὶτιἔεττ. νο11 1. Ησ. Ι ἑαυτούς] ἐαυτόν Π 25 καὶ αεὶ _ Ψ 25/24 στηλι-
τεύοντες ἐλέγχομεν Ψ 25 καταλαμβανοντες ΠΝΨ 26 εύρίσκοντες ΠΝΨ Ι διέθηκαν _ καὶ
μαλλον ΕΨ 27 δικασταὶ] δίκαιοι ΕΨ | ταῦτ'] κατ' Β καὶ ταῦτα Τὶ1στ. (ΑΝ) Ι ἐστὶν]
εὶσὶν ΝΨ | μαλλον › ΕΨ 29 ύπομνἠματα Ν | τίνα _ 5ο 'ὶε5αβελ › Ν 5ο νῦν
έκκλησία _ ΠΨ Τὶιστ. ούν έκκλησία Ν
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Το Αροὶοἕἰο σε ίμεα εμε 3, 3_4, 2.

κατὰ Τῶν ὲττιο-κὀ·ττων αὐτῶν ἐπιβονλἀς; ἌνΤιὀχεια μὲν δι) Εὐατὰθιον Τὸν ὁμο-
λογη·τὴν καὶ ὀρθοδοξον, Βαλανἑαι δὲ δι' Εὐφρατἰωνα Τὸν θανμασιὼΤατον, καὶ Πὰλ·τος
μὲν καὶ 'Αν·τὰραδος διὰ Κνματιον καὶ Καρ·τέριον, ἡ δὲ 'Αδριανοαπολις δι' Εὐ·τρό·ττιον
Τὸν φιλὀχριατον καὶ Τὸν μεΤ' αὐ-τὸν Λούκιον Τὸν Ττολλότκις ·τταρ' αὐ-τὥν καὶ ὰλύσεις
φορἑσαν·τα καὶ οὶἶττως ὰ·ττοθανὀν·τα, καὶ 'Άγκυρα μὲν διὰ Μὰρκελλον, Βἐρροια δὲ διὰ
Κυρον | καὶ Γὰ3α δι, Ἄσκληττᾶν. Τού-τους μὲν γὰρ πολλὰ ·ττρὀ·τερον ὑβρίσαν-τες
ὲξορισθῆναι ·ττε·ττοιἠκασιν οἱ δὀλιοι. Θεὀδονλον δὲ καὶ 'Ολύμπιον αττὸ Τῆς Θρὰκης
ἑ·ττ1σκό·ττονς καὶ ἡμᾶς καὶ ·πρεσβνΤἐρονς ἡμστἐρονς ου·τως ' ἐττοἰησαν 3ηΤηθῆναι, ὥο-τε,
εἰ εὑρεθεἰημεν, κεφαλῆς ὑποατῆναι Τιμωρίαν. καὶ Τάχα ὰν αττεθὰνομεν οὐ-τως, εἰ μὴ
·τταρὰ γνὼμην αὐΤῶν ἐφύγομεν καὶ Τατε. ΤοιαῦΤα γὰρ ἐατι Τὰ μὲν κατὰ Τῶν ·ττερὶ
'Ολύμπιον ·ττρὸς Τὸν ὰνθίτττατον Δονατον, Τὰ δὲ καθ' ὴμῶν προς Φιλὰγριον 'ὁοθἐν·τα
γραμματα. ῇτὸν γὰρ Τῆς Κωνο-ταν·τινον·ττὀλεως ὲ·ττίσκο·ττον Παῦλον διὼξαν·τες καὶ
ενρον-τες Ττροφανῶς αποπνιγῆναι ·ττε·ττοιἠκασιν ἐν Τη λεγομὲνη Κονκονσῷ Τῆς Καππα-
δοκίας δὴμιον ἐσχηκατες ὶ εἰς ΤοῦΤο Φίλι·τΤττον Τὸν γενὀμενον ὲταρχον· ῆν γὰρ καὶ
Τῆς αὶρέσεως αὐ·τῶν ·ττροο·τατης καὶ Τῶν πονηρῶν βουλενματων ὑ·π·ηρἐ·της.ῖ

”Αρ' οῦν διὰ Τὰ Τοσαὶἶττα κόρον έχουσι καὶ λοιπὸν ὴρἐμησαν; οὐδαμῶς. οῦΤε
γὰρ ἑ·τταὐσαν·το, ὰλλὰ κατὰ Τὴν ἐν Ταῖς Παροιμίαις βδἑλλαν μᾶλλον νεανιεὐονται Τοῖς
κακοῖς ἑπιφνὀμενοι κατὰ Τῶν μεγὰλων Τταροικιῶν. οῖα γὰρ καὶ Τανυν ἔδρασαν, Τίς αν
ὰξίως ἐξεί·ττοι;\<τίς ·τοσου·τον δύναται μνημονεῦσαι, όσον ὰςεῖνοι ·ττε·ττοιἠκασιν; ὰρ·τι
γὰρ εὶρἡνην ἐχονσὥν Τῶν ἐκκλησιῶν καὶ Τῶν λαὥν εὐχομἐνων ἐν Ταῖς σννὰξεσιν, ὁ μὲν

1 Εμετοτρὶμε ννιιτεὶο οὶτννο 326 οὶσἕοεετιτ; νεὶ. Ατὶποτι., ὶ1ὶετ. Α.1·ὶο.11. 4 μπα 5οὶ11νει1·τ:, Νε1‹:Ι1τ. εὶ.
Οϋττ. Οοο. 1911 Ξ. 396 Ε. : Εμρρτοτὶοο ννμτεὶο ιιιι· 3ΙοὶοΙ1ο11 Ζοὶὶ: οοτἱεττιτ, νἕὶ. Αὼαμ., Βἰετ.
Ατὶοο. 5 (Μὶἕμε 25, 7οο Β) μαά ΠΤΙ1. 3 (ΠΙ 4) 3 Κγταατὶμε ννὶο Ζ. 1, Βἰετ. Α.1·ὶο11. 5 (Μὶἕτιε 25,
7οο Β) 3 Κε.1Το1·ὶι.ιε ννἰο Ζ. 1, οτ εὶοοὶιτ ὶ.ο άεα: ἕΤερος Κνματιος ὶ1ὶ5ὶ. Ατἰοο. 5 3 Εμαορἰμε ινιιτὰο
εμέ Βοττοὶὶσοα αετ Βαεὶὶῷιιε, αετ Μ11ὶ:τε1· ]11Ιἰε111ε, νοτττὶεοοο, ε. ὶ1ὶετ. Α.τὶει11. 5 (Μὶἕτιο 25, 7οο Β); νἕὶ.
$‹:ὶ11νε.ττ: ΝΟΟ 1911 5. 396 4 Ευοὶμε νπιταο οεοὶα Ξοταὶρο οὶσεοεετπ, νεὶ. Ιαὶετ. Ατὶαο. 19 (Μ.ὶΒ·11ο 25.
713 Ο) 5 Ζμ Με11οε11 νεὶ. Ειὶετ. Ατἰοο. 6 6 Κγτοε νεὶ. ὶ1ὶεὶ:. Ατὶοο. 5 (Μἰἕτιε 25, 7οο Β) νπεεεο
5ιὶ:›εΙ.ὶ.ὶεο.ὶε111με 11οοὶ1 5οὶα. Ι1. ο. Ι 14, 3 | Αεὶιὶερεο. 326 νοΤ111-Εοὶ.ὶτ περὶ: αστο Ξοὶ11·οὶὶ:εο αετ οΤὶο11Εοὶὶεοὶ:ιε11
Βγοοἀε νοτι Ξοτὰὶοο ὶσοὶ Ηὶὶατὶμε Ε1·οε111. Α Ἑν 1, 11 (ΟΒΕΕ. 65, 56, 19), νεὶ. Α€ὶ1ε1:1., εροὶ. εεε. 47 (Μζὶἕμο
25, 332 Ο) νοα Ξοὶ11ντ-11-τι ΝΟΟ 1911 5. 496 7 Τὶ1οοὁ111, 11ὲ.ὶ:τε1·ε Πωετιοόο ε. ὶ1ὶε1. Α.τὶο.:ι. 19 μια
Ξοὶπτεὶὶοετι αετ ιοεμαὶὲοὰἐεοὶπεο Ξγαοαε Ξ11 5οι·ὁ.ὶοε.; Ατὶποτι., οροὶ. εεο. 45 (Μ'.ἰΒ·11ο 25, 328 Β) μπα Κοωω. ιμτ
Ξτοὶὶο 7 Οὶγωρὶμε, νεὶ. ὶ1ὶε1. Α.1·ὶο11. 19 (Μἰετιο 25, 713 Ε), ο.ὶοἕοεοὶ::1: νοτ Βοταὶοο αυτοὶ: Οομεὲεοτἰμε
1ο ΤόΤε: ΑτΙ·1α11ε1εἰι1ε ερὶεὶὶ: εμἱ ὸὶε νοτίὲὶὶὶο 11:11 ]οὶ1το 339 1.111τε1· Ρὶὐὶοετὶμε ου (Ζ. 11), νεὶ. Ξοὶαννοττ: ΝΟΟ
1911 5. 486 Β. 11 Ποοειτιιε 151: εοτιεὶ 1111ὶ3οὶ1ε-111111, αοὰοτ ΙἈΒΤ εὶοὶα αὶο Ζοὶτ τιὶοὶπτ ὶ3οεΕὶ11:1.11:ιο11 1: Ρεμ-
Ιιιε: νεὶ. Ειἰετ. Α.τὶο11. 7. Εὶ.ο Ρὶπὶὶὶρρυο νοτ Ρτεοίοοτμε Ρτειετοτὶο οτὶοιτιτἰε 348_349 ε. Ξοοοὶι, Βεἔοετοπ,
νεὶ. Ξοὶῃνοττ: ΝΟΟ 1911 5. 477 Ι. 1.111‹:ὶ Ζεὶτεοὶπ. ἱ. αουτ. Ψὶεε. 34 (1935) 149. Ρειιιὶμε ννὶτεὶ ὶ1.ὶε1· νο11
Ατὶιεμειεὶμε 211111 ετετομ Μοὶο ετνναὶαιπ 17 Ρτον. 3ο, 15, οὶσοοεο ὶ11ετ. Α.τὶο11. 65 (Μ.ἰ311ο 25, 769 Ε)
:ο Η. Οετοοὶοὶ εἰμα αὶο νοτεαμἕο νο11 353 οτι

ΒΚΡΟ ΒΕΕΥ ΠΝΨ Τὶαατ. 12 Τὸν γὰρ _ 15 ίτττηρἑτης = Τροοὰοτοτ Ιαὶετ. εοοὶ. Π 5, 4 (99, 17 _
1οο, 2) 19 Τίς Τοσου-τον _ 71, 14 ὲττιβονλαῖς = Τὶαοοαοτετ Ειὶετ. εοεὶ. ΙΙ 15, 4. 5 (1:8, :4_1:9' 18)

1 κατὰ Τῶν ἐ·ττ1σκὸ·ττων › ΠΝΨ Τὶ1ατ. Ι αίττῶν > Εν | μὲν] δὲ Ε 2 Βαλαναἰα Π Βαλανἐα
Ν Βαλανεὶαὶ Ψ Ι Εὐῳρατἐωνα Ε Εὐφραὶττίωνα Β | Τὸν θανμασιὡ·τατον › ΒΝΨ Τὶαεὶτ. | Πὰ.λ·τος]
Βὀλ·τος ΒΝ ὶΊὀλ·τος Τὶαατ. (Τ) ὶἹὀν·τος Τὶαατ. (ΑτΙ.ν) ΒὀρΤος Ψ” 3 'λιττὰρραδος ν | Κνματιον]
Κνντιανὸν Τὶαοτ. (ειμβετ Τ) Ι 'Ανδριανοὐπολις ΕΝ 5 καὶ οὑτως ὰ·ποθανὀνΤα εὶορροὶὶ: Ρ | Βέροια
ΒΕΕΒΨ· ΤΙ1εὶτ. (αμβετ Τ) 6 Γὰ3α -ὶ- δὲ Ψ | μὲν > νΝ ΤΙ1ὰὶ:. Ι ὑβρἰσαν·τες -ὶ- καὶ ΤΙ1ατ;.
(ε1ι1Βο1· Τ) 8 ἑΤτισκὀ·ττονς] ὁν·τας ΒΝΨ Τὶτιατ. | ὥατε] ὡς ΤΙ1ὰ1:. 1ο παρὰ γνὼμην] Τταρα-
γενομἐνην Π | ἐφὐγομεν] ἑκφύγομεν Π > Ρ | Τῶν] Τὸν Ρ®Ν ΤΙ1ὰτ. (ΟΙ.ν11Τ) 11 Δωνατον
ΙΉΕΒΝ 1: ἑ·ττίσκο·ττον Παυλον] Παῦλον Τὸν ἑΤτἰσκο·ττον ΠΝΨ Τὶαατ. 13 Ττροφανῶς › Κ
14 εἰς ·τουΤο › Ρ Ι ίττταρχον Ψ 16 ·τὰ › Ο* 11ε1οΙ1ἕετ1·. Ο° | κόρον] κὀττον Ν | οῦΤε]
οὐδὲ Ν 17 Ταῖς › ΚΕΝ 18 κατὰ Τῶν μεγὰλων Τταροικιὥν > ΝΨ | Τταροικιῶν] Τταροιμιὥν ΒΨ |
ὰν > Ψ 19 εῖ·ττο1 Ν | ·τοσούΤων Ψ Ι δύναται] δννατὸς ΠΝ | όσων Ψ
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Αροὶοείει τὶε Γιιεο ενα 4, 2-6. ι. 71

ἐπίσκοπος Τῆς 'Ρώμης Λιβἑριος καὶ ὶ-ίανλῖνος ὁ Τῆς μὴΤροπόλεῶς Τῶν Γαλλίων καὶ Διο-
νύσιος ὁ Τῆς μὴΤροπὀλεως Τῆς ”ὶΤαλίας καὶ Λουκίφερ ὁ Τῆς μὴΤροπὀλεως Τῶν κατὰ
Σερδινίαν νήσων καὶ Εῦσἐβιος ἀπὸ Τῆς 'ὶΤαλίας, οἱ πὰνΤες ἐπίσκοποι ὰγαθοὶ καὶ Τῆς
ἀληθείας κὴρνκες, ὰρπὰ3ονΤαι καὶ ἐξορί3ονΤαι πρόφασιν οῦδεμίαν ἔχον·τες ὴ ὁ·τι μὴ

ε σννἐθενΤο Τῆ ὰρειανῆ αὶρἐσει μηδὲ ῦπἐγραῳαν αὐΤοῖς καθ' ὴμῶν, ἐν αὶς ἐπλὰσανΤο
διαβολαῖς καὶ σῦκοφανΤίαις.

Περὶ γὰρ Τοῦ μεγαλου καὶ εὐγηροΤὰ·τον καὶ ὸμολογὴ·τοῦ ὰλὴθῶς Ὁσίον περι·τ·τὀν
ἐατιν ἐμὲ καὶ λέγειν· ῖσως γὰρ ὲγνῶσθὴ πασιν όΤι καὶ ΤοῦΤον ἑξορισθῆναι πεττοιὴκασιν.
οῦ γὰρ ὰσημος, ἀλλὰ καὶ πὰν·των μὰλιο-τα καὶ μᾶλλον ἐπιφανὴς ὁ γἐρων. ποίας

ιο γὰρ οὐ καθὴγὴσατο συνόδου; καὶ λἑγῶν ὁρθῶς οῦ πὰνΤας ἕττεισε; ποία Τις ἑκκλὴσία
Τῆς ΤοῦΤον προατασίας οῦκ ἔχει μνὴμεῖα Τὰ κὰλλιατα; Τίς λνποῦμενὀς ποΤε προσῆλθεν
αὐΤῷ καὶ οῦ χαίρων ὰπῆλθε παρ, αὐΤοῦ; Τίς ῆΤησε δεὀμενος καὶ οῦκ ὰνεχὼρὴσε Τνχὼν
ῶν ὴθἐλὴσε; καὶ ὅμως καὶ κατὰ ΤοὐΤου Τστολμἠκασιν, ὁΤι καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὰς ποιοῦσι
διὰ Τὴν ασέβειαν ἑαατῶν σνκοφανΤίας οῦχ ῦπἐγραψε Ταῖς καθ' ἡμῶν ἑπιβονλαῖς¬ ὶιί

11 γὰρ καὶ ῦατερον διὰ Τὰς πολλὰς ὑπὲρ μἐ-τρον ἐπιφερομἐνας αῦΤῶ πλὴγὰς καὶ σνσκενὰς
κατὰ Τῶν σῦγγενῶν αὐΤοῦ είξεν αὐΤοῖς πρὸς Ι ῶραν ῶς γἑρῶν καὶ ὰσθενὴς Τῷ σώματι,
όμως ΤοὐΤων ὴ πονηρία καὶ ἐκ ΤοὐΤων δείκννΤαι οΤτονδασὰνΤων\πανΤαχὀθεν ἑαιποὺς
δεῖξαι μὴ είναι Χριατιανοὺς ἀληθῶς. ὶ -

Ἐκεῖθεν γὰρ καὶ είς Τὴν 'Αλεξὰνδρειαν πὰλιν ἐπεφύὴσαν 3ὴΤοῦνΤες πὰλιν ὴμᾶς

1 Ι.ίὶ1οι·ἰι.ιε (νεὶ. Ατὶ121.12είι1ε, ὶ1ίετ. Α.τὶ21:ι. 39_41; Τρεοεὶοτεὶ Ι1.ε. Π 16; Οαεροτ, Ρ2ρεὶΤι11π Ι 173 Ε.)
ινμτεὶε 355 112οὶ1 Βε1οε2 111 Τὶ1τεὶ1ίο11 νο1ὶ:›21ι11ὶ:. Αὶ:ὶ:12.ι1αε1ι1ε ινείὶδ Ιιίοτ 11οι:ὶ1 οίοὶιτε νοα εεί11ο111 Ἑἶαιίαὶὶ
(ὶε‹:ὶοοὶ1 ὶ1ἰει:. ο1·ί111.ι. 41 ι.ι. ειροὶοἔὶει εεε. Β9); ε‹:ὶ1οι1 αεε ερ1ί‹:ὶ1ι: ‹:ὶ2ίί11·, α2Β σε 11192 ὲ1ι.ίὶ1ε1· 211 ‹:ὶ2ι:ίει·ει1 ίετ
212 ὶ1ίεὶ:. Α1·ίειι1, 1 Ρειι.ιΙὶι1 ν. Ττὶετ ινιιτὀε 111 Ατὶεε 353 εὶσεεεετπ, νἔὶ. Ηῦατίνε 11113111. Β Ι 6 (ΟΞΕΙ.
65, 1ο2, 1ο), Ξμίρίοίνε δεν. ΙΙ 39, 3 (ΟΞΕΙ. 1, 92, 17) 1/2 Βἰοογε ν. Μ2ί.ὶ:-111ὸ ία Μ21ὶ12.ι1α 355 εὶσ-
εεεετπ, νεί. Ξμὶρίοίμε Ξονεπιε ΙΙ 39, 4_6 (ΟΞΕΙ. 1, 92, 2ο Β.) 2 Ι..ι1οὶΙετ ν. Ο2.ὶει1·ὶε, ε`οε11ὰ:-1 αδρε-
εετ2τ, νεΙ. Ι1ίετ. Α.ι·ί2.ι1. 33 (Μίἔοε 25, 732 Β); ειροὶοεὶε αα Ωορετ. 27 (Μίἕπο 25,629Α); Ξιιίρίοὶμε Ξον. Π 39,4
(ΟΞΕΤ. 1, 92, 19) 3 Εμεεδ ν. ι'ε1οεί1ί, οὶ1ο11εο,νἕΙ. εροὶ. 1111 Οο11ετ.27 (Μίἕπε 25, 629 Α), Ξμὶρ. Ξεν.
2. 2. Ο., Ηῦοτίμε, Ι.ὶὶ:›ο1· Ι. οα Οοιιιετ. Τοκτιιε 112.11. 3 (Ο8ΕΙ. 65, 186, 21 Β.) 7 Π. ΰὶσειτ Οεεὶιιε, εοὶοο
νε1·Βα11.ι1ι.ι1.ιε ι1ι1εὶ Ὁ11τε1·εοΕι.ι·Ηὶ: 1111121· άίε 2ινεὶι:ο εί1·ι11ίεοὶ1ο Εοι-11121 357 νεὶ. Αι:ὶ1211., εροὶ. εεο. 89 (Μὶἔιοο
25, 4ο9 Α/Β), 11121. Α1·ὶ2ι1. 45; Ξ-1'.ὶΙ2ι·ὶιιε, αε εγ·ι1οὸ.ίε 87 (Μίεοε ΡΙ.. 1ο, 539 Β); 51.119. δεν. Π 4ο, 5 (Ο$ΕΤ..
1, 94, 1 Ε.) 111111 Τι1ιΤ1οι·, Μο1ιι.ι111ε1112. 1, 541Β; οί.ι1ε 2ι1αε1ε, Ιιεὶοεεινεεε ννεοὶεετ 2ι111οΗει1τ1ε Π21·ει:εΙ.Ιι1113
εοὶ1ε11 αὶο Ι.ι1ο1ὶε1ί211ει· Μ21οεΙ1ὶι1ι1ε ι1ι1α Ε2ι1ετί11ι.ιε ὶ11 1Ι11·ε1 Βίττεο111·1ὶι: 211 Τοοοαοείνε ιι. Α.ι·ο2αὶι.ιε νοι11
]2ὶ11ο 383/4: ΟοΠεο1. ΑνοΙ.Ι2.112. ΙΙ 32 Ε. (ΟδΕΙ.. 35, 14, 3ο Ε.). Οειερειτ, Ρ2Ρει:1:ιι111 Τ 1Β1ἱ. 1ο Ο.
Ιοὶτοτο αἰο 5511109211 111 Εὶνίτο (3ο5), Α11τίοοΙ1.ἰει1 (325) ι111ἀ δοταὶοε (342) 14 Ο. νοπνεὶεεττο 2112121: άίε
Π1ιι:ο1·εοὶ11·ἰίὶ: ἕεεεο Ατὶ121ι2εὶι.ιε, νεΙ.Ι1ίετ. Α1·ί211. 45 16 Ζι1111 Ὁ2τ·ι1111 αει· Π11τε1εοΙ1.ι·ὶ1τ 2. οδεα 3. 68, 1

ΒΚΡΟ Β.ΕΡν ΒΝΨ ὶσὶε 14: ΤΙ1ατ. 19-73, 15 ὰλἠθειαν = Ξοὶαε-ιτεε (= 5οὶ11·.) Ι11ετ. οοοὶ. ΙΙ 28,
3_14 (27ο, 9 _- 273. 13 Ηνεεεγ)

1 ἐπίσκοπος _ ὁ Β ί Τῶν › Β 2 'ὶΤαλίας μηΤροπὸλεως Ρ, οὶ111ε Τῆς = ΤΙ1ὰι:. (τ Τ) 3 Σερδινίαν
ΒΚΡΟΚΕ Σαρδινίαν Ε Σαρδὴνίαν Ψ ΤΙ1ὰτ. (1 Ε) Σαρδανίαν ν Τὶιατ. (ΑΒ=Ι.ν) Σαρδανίων Ν ΤΙ1αι:. (Τ),
Σαρδιανισσῶν ἱιὶι· Σ. νήσων Β Ι Εῦσὲβιος -ὶ- ὁ ΒΡΝ Ι οὶ > Ν 4 πρόφασιν _ 5 αὶρἐσει]
ὡς φασιν οῦδεμίαν ἔχοντες πρόφασιν 13 ί μὴ) οῦ Ν 5 9-"έγραψαν 4- σὺν ΨΨ Ι αὑτοῖς]
αῦΤὰ Ὁ | ἐπλὰσανΤο] ἔπραξαν Τὶ1ὀτ. (Αι1 Τ) ἔγραψαν ΤΙ1ὰὶ:. (2) ῦπἐγραιμαν ΤΙ1ι1τ. (ε) 6 δια-
βολαῖς καὶ > ΒΝΨ Τὶ1ατ. 7 περὶ -ί- μὲν ΠΝ Β καὶῖ › Β. Τὶιὸτ. (12), 112εὶ1εοτ1·. ΒΕ 9 καὶ'
› ΠΝΨ | καὶ μᾶλλον › Τὶ1‹1ι:. ί μᾶλλον > ΒΝΨ ὶ ὲπιφανὴς] προῳανὴς ΒΝΨ περιῳανὴς ΤΙ1αὶ:.
1ο ὴγὴσατο Τὶιὰτ. Ι Τις › Ρ Τὶ1‹:ὶ1. 11 μνημεία] αημεῖα Β μνἠματα Τὶιατ. (ΑΤ) μνὴμὀσμνα ΤΙ1ατ.
(1 2) ὶ Τὰ › Τὶ1ατ. (Α 1· Τ) | λνπούμενος] ὁδνρὀμενος Τὶιατ. ί προσελθὼν Τὶ:ιὰτ. 11/12 προσ-
ῆλθεν αὐΤῷ ποΤε _ Ψ Τ111·1τ. (Τ) 12 καὶι › Τ11α1. ὶ παρ'] ὰπ' Ψ Τὶ1ατ. 13 καὶι > Ψ |
αὐτὸς) οῦΤος ΒΝΨ Τὶ1ατ. (Α 1 2) 14 αὐΤῶν ΒΒΝΨ ΤΙ1α1. 14 εί γὰρ _ 17 σπονδασὰιττωυ]
ὑπὲρ Τοῦ ΒΝ 15 ὲπιφερομἐνας ὑπὲρ μὲ-τρον _ Ψ 17 οπονδασὰιττων -ὶ- ὑπὲρ Τοῦ Ψ νεΙ.
Ζ. 14 | ἑαιποὺς] αῦΤοὺς ΏΝ 18 ὰλὴθεῖς Ε 19 ἐκεῖθεν › Ξοὶιτἦ | καὶ γὰρ _ $οὶ1.ι·.1 |
πὰλινὶ › ΒΝἩἩ' $οΙ11. (2ι1Βο1 ΑΦ Ξνττι.) ί πὰλινῦ] πῶς δ'ὰν Π › 5οὶ11·. (ΑΦ Βγττι.)
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171) Αροὶοεἰει εὶε ίιιεει ειιτι 6, 2_7, 1.

αποκΤεῖναι. καὶ γέγονε χείρονα Τὰ νῦν Τῶν προΤἑρών. ατρα1ιῶΤαι γὰρ ἐξαίφνης
Τὴν ἐκκλησίαν ἐκύκλώσαν, καὶ Τὰ πολἑμων ὰνΤὶ Τῶν εῦχῶν ἐγίνεΤο. εὶΤ' ἐλθὼν Τῆ
Τεσσαρακοατη ό παρ' αὐΤῶν αποαταλεὶς ἐκ Καππαδοκίας Γεώργιος ηῦξησεν, ὰ παρ' αὐ-
Τῶν μεμαθηκε κακα. μετὰ γὰρ Τὰ ἔβδομα Τοῦ πασχα παρθἑνοι είς δεσμωΤὴριον εβαλ-
λονΤο, ἐπίσκοποι ῆγονΤο ῦπὸ σΤρατιωΤῶν δεδεμἐνοι, όρφανῶν καὶ χηρῶν ὴρπα3ονΤο
οἰκίαι καὶ ὰρΤοι, ἔφοδοι κατὰ Τῶν οὶκιῶν ἐγίνονΤο, καὶ νι.τκΤὸς οἱ Χριατιανοὶ κατεφἑρον-το,
ἐπεσφραγίσθησαν οὶκίαι, καὶ αδελφοὶ κληρικῶν ῦπὲρ Τῶν αδελφῶν ἐκινδύνενον. καὶ
δεινὰ μὲν ΤαῦΤα, δεινόΤερα δὲ Τὰ μεΤὰ ΤαῦΤα Τολμὴματα. Τῆ γὰρ ἑβδομὰδι μεΤὰ Τὴν
αγίαν ΓίενΤηκοατὴν ό λαὸς νηατεῦσας ἐξῆλθε περὶ Τό κοιμηΤὴριον εῦξασθαι, διὰ Τὸ πανΤας
ὰποατρἑφεσθαι Τὴν πρὸς Γεώργιον κοινώνίαν. αλλα ΤοῦΤο μαθών ό παμπόνηρος
αὐΤός παροξῦνει Τὸν ατραΤηλαΤην Σεβαατιανὸν Μανιχαῖον όνΤα· καὶ λοιπὸν αὐΤός μεΤὰ
πλὴθοῦς ατρατιώΤῶν όπλα καὶ ξίφη γνμνὰ καὶ Τόξα καὶ βέλη φερόνΤών ῶρμησεν ἐν αὐΤῆ
Τῆ κνριακῆ κατὰ Τῶν λαῶν. καὶ όλίγονς εῦρών εῦχομἐνονς (οί γὰρ πλεῖατοι λοιπὸν
διὰ Τὴν ώραν αναχωρὴσανττες ῆσαν) ΤοιαῦΤα είργασατο, οῖα παρ, αῦττῶν ἕιτρεττεν ακοὐ-
σανΤα πραξαι. πνρκαιὰν γὰρ αναιμας καὶ ατὴσας παρθἐνους παρὰ Τὸ πῦρ ὴναγκα3ε
λἐγειν ἑαῦΤὰς Τῆς 'Αρείου πίατεως είναι. ώς δὲ νικώσας αῦΤὰς εβλεπε καὶ μὴ φρονΤι-
3οὐσας Τοῦ πυρός, γνμνώσας λοιπὸν οῦΤω καΤεκοψεν εἰς Τὰ πρόσωπα, ώς μεΤὰ χρόνον
μόγις αὐ·τὰς ἐπιγνώσθῆναι.

'Ανδρας δὲ κρατὴσας ΤεσσαρακονΤα καινοΤἐρῳ Τρόπῳ κατἑκοψε· δονς γὰρ Τὰς-οκ
Ω--Φ

1 νεὶ. ι111τει1 ο. 24 Ξ. 84, 1ο 2 ῖἕϋετ Οεοτεε Είι12ιιε 11οὶ:ὶε1Τ αὶε Ηὶετοτὶει Ατὶπιτιεείί αει· Ξ2111ει11ι.ι1ι3
αεε Τὶ1εοὀοεὶι1ε εὶὶειοο11ι.ιε (Οοό. νε1ο11. 6ο) ο. 6: εεὶνειιὶὶ: ετίαιττι Οεοτεὶμε Α1ε11ε1:ι‹:ὶ1·1εε οοι:ιει1Ιειι:ι.ι Οο1ιε1ε1ι1τὶί
νΙΠΙ ετ )ι1Ιὶει1ὶ Οεεεετὶε Π (= 357) Μεοὶ1ὶ.ι· ΧΧΧ αἰε (= 24. Εεὶστ., Οετειπ = 23. Με.τ2). Κερὶ1εΙ2ὶοι1 211
357 (ὶ.1ι ε1·ὶε‹:ὶ1. ΰὶ1ε1·εε12ιι11ε): ΤόΤε Γεώργιος εὶαῆλθεν Τῆ λ Μεχιρ καὶ δεινοΤἐρα βία ἑχρὴσαΤο. 'Αθα-
νασιος δὲ ό ἐπίσκοπος ἐν Τῆ φνγῆ ῆν καὶ ἑ3ηΤὴθη εν Τῆ πόλει με-τα πολλῆς ώμόΤη·1ος, πολλῶν διὰ ΤοῦΤο
κινδννενσανΤών. νεὶ. 5ο2ο111ει1ι.ιε ἱ1. ε. Ἑν 1ο, 8 Π. Αι:ὶ12112είι1ε Βε1Τοὶ1ὶ:εὶ: ὶ1ὶε1· 11ίοὶ1τ αε1 Κείὶιειιἰοὶεε
1ιεοὶ1 ί.ὶὶ:›ει· εἱειι Κετορὶ αετ οτἱε111εΙὶεεὶ1ε11 Βίεοὶιόἱε ιιτιεὶ αεε Ωο11ε12.1ι1ὶ.ι1ιιε 11111 αειιι δὶτ2 αεε Α1ὶ1211εείι.ιε. Βὶε
Κεὶ.ὶ1ε αει· νετὶ:›τεοὶ1ε11 εεεεα όὶε Βὶεοδόίε εοίὶ 11111 εἱ11ε11 Ε112εΒ νε11ι1εὶ111 ννετεὶε11. Ατὶ1. ὶιιιιῦρίι: 211 άίε -ὶῦ11εει:ει:1
Ετεὶεοὶεεε αεε )2Ι11εε 357 1111. Ψεε 356 εεεοὶ11111, ννὶτα ο. 24 ε122ὶ1Ι1. Α111 ει.ι1εἱὶ1ιΙι1ὶ.ίεὶ:ιετει1 ὶ1ε1ὶ‹:ὶ1τετ Αιρε-
11εείι.ιε ϊιρει· εὶὶε νο1·ἱε.ὶ.Ιε αεε )εὶ11εε 356/57 ί11 ὶ1ὶετ. Α.τὶ2ι:1. 48 Β. ἱ.Ἱὶ:›ε1· Οεοτε εεὶὶσεε νΕΙ. Ειίεε. Α.τία11. 75
9 Ρὰαεετεα Ειεὶ 357 1-ιμἱ τ.ὶει1 11. Μειὶ. νοτι αὶεεετι Ετεἱετιὶεεεει ννε1Β αίε Η.ίεὶ:ο1ί2. Αι:ὶ1ειι:ιεεί.ὶ 11ίοΙ11ε, 11ειοὶ1
ὰίεεετ Ωι.ιεΠε ὶ:τ2ὶ: αετ Ποπ δεόεετὶειτι ετετ ὶι11 Πε2ει11ὶ:ε1· 3 58 2111. ϋϋετ $εὶ1ε1ετ.ἱε111 ι1ι1εὶ εεἱειε Α1‹ι:ίο11 ὶ11 νετ-
ὶσὶιιαμπε 111ὶτ θεοτε _ 358 ινειι· θεοτε ι1ὶοὶ1τ ίι;1 Αὶεκεπατίεα _ νεί. νοτ 2Πε111 Αροὶ. ειὸ Εοτιετ. 27, ὸει2ι1 ὶιίετ.
Α1ὶε1ι1. 59. 72, Ερὶετιιὶε Α11ι11·ιοι1ὶε αε Ρ2‹:ὶ:ιοι11ίο 31 (διιὶνείαὶο ὶιεείοετειρὶιὶεει 19 3. 117, 34) μοὰ ειι1οὶ1 5ο2ο-
11ιε11ι.1ε Ι1. ε. Ιν 1ο, 9 Β. ναό Κερὶ:ιεΙ2ὶο11 211 357 (ε. ο.) 19 Ε. Πίε Ξοὶ1ἰΙαει·ι.ι11ε 111 ‹:. 7 ὶὶοαεὶ: εὶοὶι εμε-
ΙὶὶΙ11ὶίεΙ1ετ, ειὶαει· ε1·οΒε11τε1Ιε 11:ιἱτ ινϋττὶίοὶιετ ”ί.ἶὶ:ε1εὶ11ετἰι11ι1ιι.ι11ε 111 Ατὶ1α11ειείι1ε ὶιίετ. Ατἱεο. 72

ΒΚΡΟ ΒΕΕν ΒΝΨ δοὶα. 2 εὶΤ' - 73. 15 αλήθειαν = Τὶιεοαοτετ ὶ:ιὶετ. εοεὶ. Π 14, 4_11 (125,
14-121 13)
1 γεγονέναι Π Ι χείρονα _ προΤἐρῶν] Τὰ ῦατερα χείρονα Τῶν πρώΤών δοὶα. (2.ι.ιΒε1 551111.)
2 Τὰ -¬ὶ- Τῶν ΒΚ°Εν | Τῶν › Κ., εἱαεείἱίετ Κ° | ἐλθὼν ΒΒΝΨ ΤΙ1ι:ὶὶ:. είσελθών ΚΡΟΙὶΕΕ`ν δοὶα.
3/4 παρ' αῦΤῶν ὰ ~ΒΝ 5 ὴρπα3ονΤο -ί- αἱ Τὶ:ιατ. (ειιιβετ νΤ) 5/6 οἱκίαι ὴρπα3ονΤο _ Κ
6 καὶ αρΤοι ΒΚΡΟ ΒΕΕν Τε καὶ αρΤοι δοὶετ. (ε1ι.ιΒε1· Φ Εεεε. 851111.) > δοὶα. (Φ Εεεε.) καὶ αρΤοι καὶ
ΠΝΨ καὶ αρπαγαὶ καὶ Βοὶιτ. (55τι:ι1.) Τὶ1α1. ὶ οί › ΒΝΨ Τὶ1εὶι:. 7 ἑπεσφραγί3ονΤο Ψ 8 Τὰ
› Π ί Τολμἠματα] Τολμηθεν·τα Ν Τετολμημένα δοὶετ. (ειι.ιΒε1· Φ 551111.) 1ο πρὸς -ὶ- Τὸν Ν
11 αῦΤός1) οῦΤος Ν Τὶ1αι:. (ΑΒ=) › νῦ | ῖεβαοπιανὸν] καΤὰ χριατιανόν Π 12 ατραΤιώΤῶν ¬ὶ-
όνΤα Β 14 ἦσαν] ἔΤνχον 5οὶτ.τ. (2ι.ιΒετ Φ Ξ5·ι:11.) ὶ εὶργασανΤο ΨΕ 5οὶ1ι·. | αὐΤῶν] αῦ·τοῦ
Ξοὶετ. (55ι11:ι.) ΤΙ1ότ. (Η) 14/15 ακοῦσαιττα] ακονσανΤας Βοὶα. (Φ 551111.) › 311111. Τὶαατ. (ΒΤ)
15 πραξαι] πραχθῆναι Ξοὶιτ. (2ιιΒε1 Φ δ5ι111.) | αιμας δοὶιιτ. (2ι1Βε1· 351111.) 16 ἐαατὰς] αῦΤὰς Ψ
Ξοὶιτ. ὶ αῦΤὰς] ἑαατας Κ 16/17 καὶ _Ττνρός › ΒΝ Τὶ1α1. 17 γνμνώσας -{- αῦΤὰς Ν ὶ γυμνώ-
σας] γνμνὰς Εν | κατεκοψεν) κατἐκοψεν αῦ·τὰς $οὶ1ι·. (ει1Βετ 551111.) αῦΤὰς κατἑκοιμεν Τὶιατ. (11) κατ-
ἐκοιμεν αῦ·τῶν Τὶ1α1. (Τ) ὶ είς] καὶ 511111. (55ι111.) ί πρόσωπα -Τ- αῦττῶν δοὶα. (55×111.) νεὶ. Τ
19 μόγις αῦΤὰς) αῦΤὰς μόλις ΒΝΨ Τὶ1ὰτ. | αῦΤὰς › 511111. (ει.1Βει· ΑΦ 351111.) 19 δὲ] Τε Ξοὶιιτ. |
ραβδοις Τὶ1ὰτ. (Ηδ) ί Τὰς] Τοὺς Β Τοατ. (Τ) Ταῖς Ν Τὶτιεὶτ. (Ηδ)
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από Τῶν φοινίκών εὐθὺς Τεμών ἐν αῦΤαῖς έχοῦσας εΤι Τοὺς σκόλοπας Τὰ νῶΤα ΤοὐΤων
οῦΤώς ἐξέδειρεν, ώς Τινὰς μὲν πολλακις χειρουργηθῆναι διὰ Τοὺς ἐναιΤοπαγένΤας ἐν αῦΤοῖς
σκόλοπας, Τινὰς δὲ καὶ μὴ φέρονΤας ὰποθανεῖν. πανΤας μὲν οῦν Τοὺς περιληφθένΤας
αθρόώς καὶ Τὴν παρθένον έξώρισαν είς Τὴν μεγαλην ”Οασιν, Τὰ δὲ σώματα Τῶν ΤεΤελενΤη-
κόΤών οῦδέ Τοῖς ὶδίοις κατὰ Τὴν αρχὴν αποδοθῆναι πεττοιὴκασιν, αλλ' έκρυψαν ώς ὴθέλησαν
αΤαφα βαλὀνΤες ὑπὲρ Τοῦ δοκεῖν αῦΤοὺς λανθανειν Τὴν Τοσααιὴν ῶμόΤηΤα. πρατ-
Τουσι ὶ δέ ΤοῦΤο πεπλανημἐνοι Τῆ διανοία οἱ παραφρονες. Τῶν γὰρ οἰκείών Τῶν Τετελευ-
ΤηκόΤών χαιρόνΤών μὲν διὰ Τὴν όμολογίαν, Ι θρηνοῦνΤών δέ διὰ Τὰ σώματα μεί3ών
ἐξηχεῖΤο κατ' αῦΤῶν ό Τῆς ασεβείας καὶ ώμόΤηΤος έλεγχος. καὶ γὰρ εὐθὺς α·ιτ'ό_·Νης
ΑἰγῦπΤου καὶ Τῶν Λιβῦών ἐξώρισαν μὲν ἐπισκόπους 'Αμμώνιον Μούιον Γαιον Φίλώνα
Ἑρμῆν Γίλὴνιον Ψενόσιριν Νειλαμμώνα “Αγαθὰν 'Αναγαμφον Μαρκον 'Αμμώνιον
ἕτερον Μαρκον ΔρακόνΤιον 'Αδέλφιον 'Αθηνόδωρον καὶ πρεσβυΤἐρους 'ὶέρακα καὶ Διό-
σκορον. καὶ οῦΤω πικρῶς ῆλασαν αῦΤοὐς, ώς Τινὰς μὲν αὐΤῶν ἐν Ταῖς όδοῖς, Τινὰς

ἐν αὐΤῶ Τῶ ἐξορισμῶ αποθανεῖν. ἐφυγαδευσαν δέ ἑπισκόπους πλείους ΤριακονΤα·
σπουδὴ γὰρ ῆν αὐΤοῖς καΤὰ Τὸν 'Αχαὰβ,εἰ δυνατόν' ἐξαραι Τὴν αλήθειαν. ὶδοῦ ΤαῦΤα
Τῶν ασεβῶν Τὰ Τολμὴματα. ί

-ΓαῦΤα δρῶνΤες καὶ μὴ ἐνΤραπένΤες έφ' οίς πρόΤερον καθ” ὴμῶν ὲτῦρευσαν κακοῖς,
ἔΤι καὶ νῦν κατηγοροῦσιν ἑκφυγεῖν δυνηθἐνΤας αὐΤῶν Τὰς ανδροφόνους χεῖρας· μᾶλλον
δὲ όδυρονΤαι πικρῶς, όΤι μὴ καὶ ὲκποδών Τέλεον πεποιὴκασι. καὶ λοιπὸν προφασί3ονΤαι
δειλίαν όνειδί3ειν αγνοοῦνΤες, όΤι καὶ ΤοῦΤο γογγὐ3ονΤες εῖς ἐαυΤοῦς ὲττισΤρέφουσι μαλλον
Τὴν μέμιμιν. εἰ γὰρ φαῦλον Τὸ φεὐγειν, πολλῶ χεῖρον Τό διώκειν. ὁ μὲν γαρ, ῖνα μὴ
αποθανη, κρύπ-τεΤαι, ὁ δέ διώκει 3ηΤῶν αποκΤεῖναι. καὶ Τό μὲν φεὐγειν γἐγραττται,
ό δέ 3ηΤῶν αναιρῆσαι παραβαίνει νόμον καὶ μᾶλλον αὐΤός Τὴν πρόφασιν Τοῦ φεὐγειν
παρέχει. εῖπερ οῦν Τὴν φυγὴν όνειδί3ουσιν, ἐνΤρειΤἑτώσαν πλέον ἐαυτοὺς διώκονΤας·
παυέσθωσαν γὰρ ἑττιβουλεὐονΤες, καὶ παῦσονΤαι καὶ οἱ φεῦγονΤες εῦθὐς. ὰλλὰ Τῆς μέν

Ον ῃς.

5 Ζμ αετ Ι.εί‹:Ι1ε11εοὶ1ε.ι1αι1ι:ιε νεὶ. Εμοὶἱετ Εειὶ., Μοτίεμὀμτμ εεεε ρτο αεί Ε.ὶ1ο 3 (ΕΒΕΙ. 14, 289, 1) ϋὶϋετ
αὶε νετὶ1211ι1ι:ε11, ὶ.ὶ1τε Νι1ι11ετι 111111 ὶ.ὶ11ε Εκἱἱεοττε νεί. αετι Κοι11111. 2ι.ι ὶ1ὶει. Α.τίε11. 72, ννο ει1εὰ1·ϋιοί11ὶοὶ1 εε-
εεετ ινὶτα, αε.Β εὶε νο11 8εἱ1εειὶει1 νει·ὶ:τ1εὶ1ε11 ινοταεμ εὶ1.ια 22 νεὶ. Με. ιο, 23 23 νἔὶ. Εκ. 2ο, 15

ΒΚΡΟ Ε.ΕΕν ΒΝΨ Με 15: 811111. ΤΙ1ι:ὶ1. 15 ὶδοῦ _ 74, 13 ασέβειαν = Βοὶκτεὶεε ὶ1ὶε1. εοεὶ.
ΠΙ 8, 3_14 (4ο2, 15_4ο4, 14)

1 εῦθὺς › 5οΙα·. (Φ Εεεε.) ὶ εῦθῦς Τεμὼν › ΠΝ Τὶτιαε. | ἑαυΤαῖς δοὶετ. Ι έχοὐσαις ΒΒΝ 5οὶ1.τ.
(ε.ι1Βετ Φ 551111.) Τὶ1ι:ὶτ. (ΑΙ-Ι$Β=) 2 έναποπαγέιττας ΒΚΡΟ δοὶττ. (Α Εειεε.) αΤτοπαγένΤας Β.ΕΕνΨ
δοὶττ. (ομβετ Α Εεεε.) ΤΙ1αὶ:. αποΤαγένΤας ΒΝ 3 καὶ › Κ | μὲν οῦν) μὲν Β ΤΙ1εὶι:. (Ο) δέ Ν
Τὶιατ. (8) ί περιληφθένΤας ΒΚΟΕ1ιΕν Ξοὶιτ. (Α) Τὶ1αι:. (ΑΤΒΑ) περιλειφθένΤας ΡΟ·ΕΒΝΨ 5οΕτ.τ.
Τὶ1εὶὶ:. (Ι.νΤ) 4 καὶ Τὴν παρθένον > Ν | Τὴν παρθένου] Τὰς παρθένους ννΕ δοὶετ. (ΑΦ 551111.)
Τὶ1‹:ὶτ. (1 Β2Τ) | ἐξώρισεν Ξοὶιτ. (ειμἱὶετ Φ) 5 πεποιὴκασιν] συνεχώρησαν 5οὶ1.τ. συνεχώρησεν Ξοὶα.
(Εεεε.) πεττοίηκεν Ξοὶα. (Β51111.) 6 βα.λόνΤες] βαλλοιπες ΒΨ ΞοΙ11·. (ΑΕΕ) Τὶ1ατ. (2) > Ν Βοὶττ.
(55×111.) 7 πειτλανημένοι ν-Ψ Ξοὶττ. Τὶιεὶτ. πεττλανημένη ΒΚΡΟΕ°.ΕΕν=ΒΝ | Τὴν διανοιαν Τὶ1τ:ὶτ.
(2ι.ιΒετ ΑΤ) 8 μέν > Ν ί μεί3ών] μεῖ3ον ΚΕ 5οΙ11·. Τὶεατ. (ΞΒἌ) 9 ασεβείας καὶ > Τὶ1εὶ1.
1ο Μοῦιον ΒΚΡΟΒΕΕΥ' Τὶ1ατ. Μοιίιιν ΒΝΨ Ξοὶττ. ($51111.) θμοῦιν δοὶιτ. 11 Ψηνόσιριν Ε
Ψινόσιριν Ν Τὶιεὶτ. (Η) | Νειλαμμωνα ΒΝΨ Βοὶττ. Τὶετὶτ. Γὶηλαμμώνα ΒΚΡΟΚΕΕν ὶ 'Αγαθόν
ΒΚΡΟΚΕΕΤΥ' ΤΙ1ατ. (ΑΤ) 'Αγαθώνα ΕΩΒΝΨ Βοὶττ. (2ὶ1ετ' Αγαθονα ΒΨ νεὶ. ναγαμφον Β!) 'Αγαπιον
Τὶ1αι:. (12) | Ἄναγαμφον] ναγαμφον Π 'Αγαμφον ΕΝ $οΙ¬1τ. (Ξ5ι111.) 'Αναμφον Τὶπὶτ. (ε) Ι Μαρ-
κον > Ξοὶττ. (2ι.ιΒε1· Φ 551111.) 12 ἕτερον > δοὶιτ. (αι.ιΒετ Φ 55111.) ὶ Μαρκον -ὶ- αλλον ν, -ὶ-
ἐΤερον Τὶτιὸτ. (11) 13 μέν αὐΤῶν] μένΤοι Ν 14 δὲ:] καὶ Ν ὶ πλείους -Τ- Τῶν ΚΡΕ, -ὶ- ὴ Ν
Τὶ1ατ. 15 ἑξαραι) εἰ ὰραι Ε* είη αραι Ε®ν 17 έΤῦρευσαν καθ' ὴμῶν Ν ΒΚΡΟ ὶ ὲτῦ-
ρευσαν) έΤυραννησαν ΒΝΨ 18 καιηγοροῦσι καὶ νῦν _ ΒΝ 19 καὶχ › ΚΝΨ 2ο όνει-
δί3ονΤες δοὶττ. 23 αναιρῆσαι παραβαίνει νόμον > Τ) Ι αὐΤός] αῦΤό Ψ 24 έντρεπἐσθωσαν
ΒΝΨ (ένΤραπ. Ν) ( διὼκον·τας) οὶ διώκοντες $οὶ1.τ. (ει1Βε1· Σ) 25 γὰρ -Τ- οί Ν Ι γὰρ
› Ξοὶττ. Ι παὐσονται) παῦονΤαι ὉΝΨ Ξοὶετ.
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Ή, Αροὶοἕὶε εὶε 01911 εμε 8,3_9, 4.

ὶδίας πονηρίας οῦ παῦονΤαι, Τοῦ δὲ καΤαλαβεῖν ένεκα πανΤα πρα-1-τουσιν οῦκ εἰδόΤες
όΤι Τῶν διωκομένων ὴ φυγὴ μέγας ελεγχος ἐατι καΤὰ Τῶν διωκόνΤων. οῦδεὶς γὰρ
Τόν πραον καὶ φιλανθρωπον φευγει, αλλα μᾶλλον Τόν αγριον καὶ πονηρόν όνΤα Τόν
Τρόπον. ››πας γοῦν καΤώδυνος καὶ ῦπόχρεως‹‹ από μὲν Τοῦ Σαοὺλ έφευγε, πρός δὲ
Τόν Δαυὶδ καΤέφευγε. διὰ ΤοῦΤο καὶ οῦΤοι Τους κρυπΤομἐνους αῦΤους αναιρεῖν οπου-
δα3ουσιν ῦπέρ Τοῦ μὴ δοκεῖν έχειν Τῆς έαυΤῶν πονηρίας Τόν ἕλεγχον. αλλα καὶ
ἐν ΤοῦΤῳ δοκοῦσι ΤυφλώΤΤειν οἱ αεὶ Ι πλανώμενοι· όσω γὰρ ὴ φυγὴ πρόδηλος, ΤοσοῦΤῳ
καὶ πλέον ὴ ἐξ ἐπιβουλῆς γινομένη παρ' αὐΤῶν ότναίρεσις ὴ καὶ ἑξορία προφανεατέρα
γενὴσεΤαι· αν Τε γὰρ αΤτοκΤείνωσιν, ό θανατος μεῖ3ον ὴχὴσει καΤ, αὐΤῶν· αν Τε παλιν έξ-
ορίσωσι, πανΤαχοῦ καθ” έαυ-τῶν αὐΤοὶ μνημεῖα Τῆς παρανομίας έξαποατέλλουσιν.

Εἰ μὲν οῦν ἔσῳ3ον Τὰς φρένας, ἔβλεπον έαυΤους έν ΤοὐΤοις συνεχομένους καὶ Τοῖς
ἑαυΤῶν προσκόπΤονΤας λογισμοῖς. ἐπειδὴ δὲ καὶ Τό σωφρονεῖν ὰπώλεσαν, διὰ ΤοῦΤο
καὶ διώκονΤες ὲξαγονΤαι, καὶ 3ηΤοῦνΤες ανελεῖν οῦχ όρῶσιν ἑαυΤῶν Τὴν ασέβειαν. Ταχα
γὰρ καὶ Τὴν πρόνοιαν αῦΤὴν αί·τιασθαι Τολμῶσιν (οὐδὲν γὰρ αὐΤοῖς αΤόλμηΤον), έφ” οίς
αὐΤοῖς οῦ παραδίδωσι, προδὴλου ΤοὐΤου ΤυγχανονΤος καΤὰ Τὴν Τοῦ σωΤῆρος φωνὴν,
όΤι μηδὲ ο-τρουθίον ανευ Τοῦ παΤρός ὴμῶν Τοῦ έν Τοῖς οῦρανοῖς έμπεσεῖν είς παγίδα δῦναΤαι.
καὶ γὰρ καὶ όΤε παραλαμβανουσιν οἱ αλαατορες, εὐθὺς ἐπιλανθανονΤαι Τῶν Τε αλλων
καὶ πρὸ Τῶν αλλων έαυΤῶν· καὶ μόναις Ταῖς αλα3ονείαις Τὰς όφρῦς αναοπασαντες οῦΤε
καιρόν γινώοκουσιν οῦΤε αδικοῦνΤες ανθρώπους αἰδοῦιπαι Τὴν φὐσιν, κατὰ δὲ Τόν
Τῦραννον Τῆς Βαβυλῶνος αγριώΤερον ἐπιφῦονΤαι καὶ οῦΤε Τινὰς ελεοῦσιν, ὰλλὰ καὶ
››Τοῦ πρεσβυΤέρου Τόν 3υγόν ὲττιβαρῦνουσι‹‹ καὶ »ὲτ1ὶ Τό αλγος Τῶν ΤραυμαΤων‹‹, ώς
γηραιπται, ››προατιθέασιν‹‹ οἱ ανηλεεῖς. εὶ μὲν οῦν μὴ ΤαῦΤα δρασανΤες ῆσαν, εἰ μὴ
Τοὺς κατὰ Τῆς συκοφανΤίας αὐΤῶν ῦπὲρ ὴμῶν λῇ×ονΤας ἐξορίσαν-τες ὴσαν, πιθανῶς ὰν λέ-
γονΤες παρα Τισιν ἐνομίσθησαν· ἐπειδὴ δὲ αλλοις ΤοσοῦΤοις καὶ ΤηλικουΤοις ἐπι-
σκόποις ἐπεβοῦλευσαν καὶ οῦΤε Τοῦ μεγαλου καὶ ὁμολογηΤοῦ 'Οσίου οῦΤε Τοῦ ἐπισκόπου
'Ρώμης οῦΤε ΤοσοῦΤων από Τῶν Σπανίων καὶ Γαλλίων καὶ Τῆς ΑἰγῦΤτΤου καὶ Λιβύης
καὶ Τῶν αλλων μερῶν επισκόπων έφείσανΤο, αλλὰ Τοσαῦ-τα πεποιὴκασι κατὰ Τῶν όλως
ἐλεγξανΤων αῦΤους ῦπέρ ὴμῶν, πῶς οὐχὶ μᾶλλον ὴμᾶς πρό Τῶν αλλων έβουλευσανΤο

4 Ι. Εεε. 22,2 7 8. νεἱ. Α1ὶ12ι1ε.είι1ε, Ηὶεε. Α.ι·ὶ211οι·ι1111 34 (Μὶεοε 25, 753 Β) 16 νεί. Με. 1ο, 29
21 ]εε. 47, 6; Ρε. 68, 27

ΒΚΡΟ ΚΕΕΝ' ΒΝΨ δίε 13: 5ο1¬11·. 211 13 Ταχα : Ρ 17 καὶ γὰρ _ 75, 11 μαχόμενοι › ρ

1 καΤαλαβεῖν] καΤαβαλεῖν Ξοὶετ. (2.ι1Βετ Εεεε. Σ) | πανΤα › Ν Ι οῦκ › Ξοὶιτ. 2 οῦδεὶς]
οῦ Ν 3/4 Τόν Τρόπον] Τοῖς Τρόποις Ν 4 πας] καὶ πας Ν | γοῦν] μέν Ν γὰρ δοὶιτ.
5 αῦτοῦς] αὐΤοῖς 5οὶ1.τ. 5/6 οΤτουδα3ουσιν] οπεῦδουσιν νΠΝΨ 6 έαυττῶν νΠΝ”Ψ Βοὶττ.
αὐΤῶν ΒΚΡΟΚΕΕ 7 ἀεί › 50111. ὶ Τ0ΟΟυ'ΓΟν Ν 8 Καὶ' > Ξοὶιτ. | ὴ καὶ _ 9 γενὴσαται

> Ν ὶ ὴ › Ξοὶιτ. | ὴ καὶ] καὶ ὴ _ νΒΨ ὶ καὶ ὲξορία › Ξοὶττ. (Σ) ἑξορία] έξοριατία
νἶυνν 9 ὁ θάνατος _ ιο έξορίσωσι › Β 9 ὴχὴσει] έξηχὴοει Β έξ-ηχεί Ν 1ο πανΤαχοῦ]
πανΤα Ε Ι αὐΤοὶ νΠΝΨ ΞοΙ1.τ. αῦττοῖς ΒΚΡΟΒΕΕ ί παρανομίας] πονηρίας Ν | αποατέλλουσιν
νΒΝΨ 11 έβλεττον -ί- αν Ε ὶ έν ΤοὐΤοις έαυΤους _ Κ Ι Τοῖς] Τοὺς Ν 12 προκόπΤονΤας
Κ | λογισμοῖς] λόγοις Β λόγους Ν | σωφρονεῖν] φρονεῖν νΨ 13 νοτ Ταχα εεε2τ ρ εὶ11: καὶ
με-τα Τινα· οῦδὲν γὰρ αὐΤοῖς όΤόλμηΤον εφ' οίς καὶ Τὴν πρόνοιαν αῦΤὴν αὶΤιασθαι Ταχα Τολμῶσι _ Ρ
14 αὶΤιασασθαι ΒΝΨ | Τολμὴσουσιν ν | γὰρ: › Β | αὐΤοῖς -ί- ὴμᾶς ν 16 όΤι μηδὲ] οῦΤε
γαρ φησι Ν Ι Τοῖς › Ρ 18 καὶ πρὸ Τῶν αλλων > Β ὶ μόναις] μαλλον νΨ | όφρυας νΒ
18 οῦΤε καιρόν _ 19 ανθρώπους > Ε 19 καιρόν] καλόν γεωργεῖν ν ὶ ϋὶσετ αίδοῦνΤαι: έκ Ε
21 Τοῦ πρεσβυΤἐρου] Τοὺς πρεσβυΤέρους Π Τοῖς πρεσβιττέροις Ν ὶ έπί] ἔτι νΨ | Τραυματων -]- μου Ν
22 εμ] ἐὰν ννν ὶ δρἀσσὶπεε ΤαῦΤα _ Ψ 23 καΤὰ > Ν. 23/24 ὰν λὴ#ονΤες] ανΤιλέγον-
Τες Β 24 δέ -]- καὶ ν ὶ ΤοαοῦΤοις › νΒΝΨ 26 καὶ1 -]- καὶ Β | καὶι] ὴ νΨ ( καὶ1 -(-
'ὶ'ἦ5 0* ΘΧΡ- Ο® 27 έπισκόπους Ν ί ἀλλὰ -]- καὶ νΠΝΨ | όλως] αλλων Ψ αλλων Τῶν ν
28 ὴμᾶς] ὴμῖν Ε Ι έβουλευσανΤο] έπεβονλευσαν Ε έβοῦλονΤο ΒΝ ὴβοὐλονΤο ννν

5

Ιθ

1 5

20

2 5



5

ΙΟ

15

20

Αροὶοεὶε εὶε ίυεε εμε 9, 5_1ι, 1. Τό

καὶ μεΤ” έκείνους έπιθυμοῦσι δέ κακεῖσε ανελεῖν; εἰς ΤοῦΤο γὰρ αγρυπνοῦσι καὶ νομί3ουσιν
αδικεῖσθαι, αν βλέπωσι σῳεομένους, οῦς οὐκ ἑβοῦλον·το 3ῆν.

”Γίς Τοίνυν οὐ συνορα Τὴν πανουργίαν αὐΤῶν; Τίνι ΤοῦΤο καταδηλον οῦκ έατιν,
όΤι μὴ δι) αρεΤὴν όνειδίεουσι δειλίαν, ὰλλ' αίμαΤα διι.μῶνΤες ώσπερ σαγὴναις χρῶνΤαι Ταῖς
ἰδίαις κακοΤεχνίαις νομί3ονΤες έν ΤαῦΤαις ονλλαμβανεσθαι, οῦς ἐὰν 3ηΤῶσιν αναιρῆσαι;
ΤοιούΤους γὰρ αὐΤοῦς αἱ πραξεις έδειξαν καὶ ῆλεγξαν Τὸν Τρόπον αὐΤῶν, θηρίων μέν
αγριώΤερον ὶ Βαβυλωνίων δέ ώμόΤερον. καὶ εἰ καὶ αῦΤαρκης έκ ΤοὐΤων ἐατὶν ό κατ' αὐΤῶν
έλεγχος, όμως, έιτειδὴ κατὰ Τόν πατέρα έαυΤῶν Τόν διαβολον απαλοῖς Τοῖς λογαρίοις
οχημαΤί3ονΤαι ὶ ώατε δειλίαν ηκαλεῖν, δειλόΤεροι λαγωῶν όνΤες αῦΤοί, φέρε
καὶ Τὰ έκ Τῶν θείων γραφῶν περὶ Τῶν ΤοιοῦΤων γεγραμμένα θεωρὴσωμεν. δειχθὴσονΤαι
γὰρ οῦδἑν ῆπτον καὶ πρός ΤαύΤας μὲν μαχόμενοι, Τῶν δὲ αγίων Τὰς αρστὰς διαβαλλονΤες.
εἰ γὰρ λοιδοροῦσι Τους κρυΤ1Τομένους από Τῶν 3ηΤούνΤων ανελεῖν καὶ διαβαλλουσι Τους
φεῦγονΤας από Τῶν διωκόνΤων, Τί ποιὴσουσιν ὁρῶνΤες Τόν μὲν 'ὶακώβ φεὐγονΤα Τόν
αδελφόν 'ὶ-ὶσαῦ, Τὸν δὲ Μωαῆν είς Μαδιὰμ αναχωροῦνΤα διὰ Τόν φόβον Τοῦ Φαραώ; Τί
δὲ ΤοιαῦΤα φλυαροῦνΤες ὰπολογὴσονΤαι Τῶ Δαυὶδ φεῦγονΤι Τόν Σαοὺλ από Τῆς οίκίας,
όΤε ὰπέατειλεν αὐΤόν αναιρεθῆναι, καὶ κρυπτομένω μὲν ΤοῦΤον έν Τῶ οπηλαίῳ, ››αλλοιοῦνΤι
δὲ Τό πρόσωπον έαυΤοῦ‹‹, έως αν παρέλθη Τόν 'Αβιμέλεχ καὶ Τὴν έπιβουλὴν έκκλίνη;
Τί δ'ὰν είποιεν οἱ πανΤα λέγονΤες εῦχερῶς βλέπονΤες Τὸν μέγαν 'Ηλίαν έπικαλοῦμενον
μὲν Τόν θεόν καὶ νεκρὸν έγείρονΤα, κρυππόμενον δὲ διὰ Τόν Ἄχαὰβ καὶ φεύγονΤα διὰ
Τὰς απειλας Τῆς 'ὶε3αβελ; ΤόΤε γὰρ 3ηΤούμενοι καὶ οἱ υὶοὶ Τῶν προφηΤῶν έκρῦπΤονΤο
λανθανοιττες έν Τοῖς οπηλαίοις παρὰ Τῶ Ἄβδιοῦ.

“Η ΤοὐΤοις μὲν ώς παλαιοῖς οὐκ ὲνέτυχον, Τῶν δὲ καΤὰ Τό εῦαγγέλιον οῦδεμίαν
μνὴμην αουσι. καὶ γὰρ καὶ οἱ μαθηΤαὶ ››διὰ Τόν φόβον Τῶν 'ὶουδαίων‹‹ ὰνη(ώρουν

8 νεὶ. ]οΙ1. 8, 44 13 νεί. Οεμ. 27, 41 Β. 14 νεί. Εκ. 2, 15 15 νεΙ. Ι. Εεε. 19 Β.
ιι. νεΙ. Ι. Εεε. 2ο, 31 16 νε1. Ι. Εεε. 22,1 16/17 Ι. Εεε. 21, 13. 14 17 'Αβιμἐλεχ ὶετ αετ
ἱεὶεεὶιε Νε111ε. Πε11εεὶ1 Ι1ε1 Α. αὶε Ο-εεεὶ1ἱοὶ1έε 11.ἱεὶ1ε 11εοὶ:ι Ι. Εεε. 2ὶέἱε1ὶ: εοι11:ὶει·1ι 11εοὶ1 Ρε. 33, 1.
Τ. Εεε. 21, 13 2μἱοΙεε 1:ι1ι1Β εε ννὶε εμοὶ:ι Ενεοτε. ι11ο1:1. ὶτο1Τἱεἱε1-1, 'Αγχοῦς ὶ1εὶΒε11 18/19 νεΙ. ΠΙ. Εεε.
17, 17 Β. 19/2ο νεὶ. ΙΙΙ. Εεε. 18, 46; 19, 21. 21 νεὶ. ΠΙ. Εεε. 18, 4Ε. νεὶ. Α1ὶ1ε1ι. ὶ1ίει:. Ατίε-
11ο1·μι11 53 (Μὶετιε 25, 757 Β) 23 ]οὶ1. 2ο, 19

ΒΚΡΟ ΕΕΕν ΠΝΨ Ρ 12 εί _ 77, 27 ὰμαρΤωλῶν = ΞοΙ11·εὶ:εε ὶ1ὶε1. εεε1. ΠΙ 8, 15_41 (4ο4,
15_41ο, 1ο) 12 _ 76, 13 = Οεοτείοε (= Οεοτε.) 111οι1εε11οε 52ο, 1ο_521, 1. 521, 7_522, 2
αε Βοοτ. Πίεεετ οΕῖε11ὶ3ε.τ νοτι Εεοτείοε Βοεαὶνεὶεεέε Τεκὶ: ἱεὶ: μμτ 2.11 εἱ112εὶι:ιε1:ι Βέεὶὶεμ ὶ1ε1ει1εε2οεε11

1 έκείνοις Ν* | δὲ κακεῖσε ΒΚΡΟΕΕΕ δεκακιςννν δεκακίας Π κακῶς Ν 2 αδικεισθαι] ανελεῖν Π |
αν] έὰν Β 3 πανουργίαν] κακουργίαν Ν Ι Τίνι Ε: Τίνυν Ε® Ι καΤαδηλον οῦκ] μὴ καταδηλον Ν
4 αῖμαΤος ΕνΨ 5 ὶδίαις] οίκείαις Ν ὶ κακοΤεχνίαις] κακουργίαις ν ί Ταῦτταις] ΤουΤοις ΠΝ ὶ
αναιρῆσθαι Π 6 γὰρ › νΠΝΨ | αῦττοῦς] αῦΤός Π", εοττ. αῦΤοῦς | ῆλεγξαν καὶ έδειξαν _ Ν
7 καὶ' › Ν ὶ καὶ: › νΨ Ι έοπὶν έκ ΤοὐΤων _ Π | ἐκ ΤοὐΤων _ αὐτῶν] αῦ·τῶν πόλεμος Β· ἐκ
ΤοῦΤων _ αῦ·τῶν ΒΕ | καΤ' αῦτῶν ό _ Ε 8 ἑαυΤῶν] αῦΤῶν νΝΨ Ι λογαρίοις ΕΕΕΠΝ λογυδρίοις
νΨ λογοχαρίοις ΒΚΡΟΕ®Ε 1ο γραφῶν 11εεΙ1 γεγραμμένα _ Ψ 11 οῦδέν -ὶ- μὲν ΠΝ Ι ΤαῦΤας]
ΤαῦΤα νΠΨ | μέν › ΚΠΝ | διαβαλλουσι Ρ 13 ποιὴσωσιν Π Ι μὲν › Ν ί φεῦγονΤα -ὶ-
πρόΤερον Ξοὶετ. (Σ) 14 Μωυσῆν νΠΝΨ Ξοὶα. | αναχωρἠσαιττα είς Μαδιὰμ _ ΠΝ 15 από
Τῆς οίκίας] είς Τὴν οὶκίαν δοὶετ. (Σ Εεεε.) 16 όΤε απέατειλεν] αποατείλανΤι δοὶ¬τ.τ. (οοαα. ε1·εεο.)
αΤτοατείλανΤα Ξοὶετ. (Σ Εεεε.) Ι αναιρεθῆναι αὐΤόν _ ΠΝ | κρυππόμενον Ψ | ΤοῦΤον] έαυΤόν
δοὶιτ. (Σ) Εοαιτμ. Μοτιιί. αὐΤῷ 5οὶ1τ. > ΕΠΝ Τοιξττῳ Εεοτε. ὶ οπηλαίῳ -ὶ- καὶ Ξοὶττ. | αλλοι-
οῦνΤα Ψ 17 δὲ › δοὶττ. ί έαυΤοῦ] αὐΤοῦ Ν | αν] οῦ δοὶιτ. Εεοτε. | παρῆλθε Ψ | 'Αβιμἐλεχ
νεὶ. Κο111111ε111.ετ] .211 εε.. Ξοὶιτ. (Σ) 'Αγχοῦς Εεοτε. Ι έκκλίνη] ἑγκλίνη Ν έξέκλινε Ψ 18 οἱ πανΤα
λῆοιττες εῦχερῶς › Ρ | βλέ1τονΤες › δοὶετ. | Τόν μέγαν 'ὶ-ίλίαν] περὶ Τοῦ μεγαλου 'Ηλίου δοὶττ.
(Σ) ὶ 'ὶ·ὶλίαν -ὶ- όρῶνΤες Ξοὶ-ττ. (ει1Βει· Σ) 19 μέν › νΠΝΨ Ρ | έγείραιττα ΒΠ Ρ $οΙ‹.τ. |
δέ] μένΤοι Ν 19/2ο διὰ Τὰς > ν 2ο 3ηΤοῦμενον Ε* (_ νοι Ε®) | καὶ › 5οΙ1τ. (ει1Βε1· Σ)
21 Τῷ] Τοῦ Β Ι Ἄβδιοῦ] Ἄβδία νΝΨ Ξοὶιτ. Εεοτε. 'Οβδια Π 5οὶ1.τ. (Σ) 22 ὴ] ὰλλὰ Ν ί
παλαιοῖς -ὶ- 'ίσως Ν 23 μνὴμην] μνείαν Β ὶ Τῶν 'Ιουδαίων φόβον _ Ν

ιο*
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76 Αροὶοείε όε Γμεε εμε ιι, ι_12, 3.

κρυπΤόμενοι καὶ ό Γὶαῦλος έν Δαμασκῶ παρὰ Τοῦ έθναρχου 3ηΤοὐμενος »αΤτό Τοῦ Τείχους
ἐν σαργανη κεχαλαοΤαι καὶ έξέφυγε Τοῦ 3ηΤοῦνΤος Τὰς χεῖρας‹‹. Τῆς Τοίνυν γραφῆς
ΤοιαῦΤα λεγοῦσης περὶ Τῶν αγίων ποίαν αρα πρόφασιν Τῆς έαυΤῶν προπεΤεἱας έξευρεῖν
δυνὴσονΤαι; αν Τε γὰρ δειλίαν όνειδίσωσι καΤ' αὐΤῶν, μαινομένων Τό Τόλμημα, αν δέ
καὶ ώς παρὰ Τό βοῦλημα Τοῦ θεοῦ ποιοῦνΤας αῦΤους διαβαλλωσιν, οῦκ εὶδόΤες εἰσὶ παν-
Τελῶς Τὰς γραφὰς. έν μὲν γὰρ Τῶ νόμω πρόαταξις ὴν έκΤαγῆναι καὶ πόλεις φυγα-
δευΤηρίων ῦπέρ Τοῦ Τοὺς 3ηΤουμένους εἰς θαναΤον όπως δὴποΤε δῦνασθαι διασῷ3εσθαι.
έττὶ δέ συνΤελεία Τῶν αὶώνων παραγενόμενος αῦΤός ό Τῶ Μωσεῖ λαλὴσας λόγος Τοῦ
πατρός παλιν έντολὴν ΤαόΤην δίδωσι λέγων· ››όΤαν δέ διώκωσιν ῦμας έν Τῆ πόλει ΤαῦΤη,
φευγεΤε είς Τὴν έΤέραν«· καὶ μεΤ' όλίγα φησίν· ››όΤαν οῦν ῖδηΤε Τό βδέλυγμα Τῆς έρημώ-
σεως Τό ρηθέν διὰ Δανιὴλ Τοῦ προφὴΤου ἑατός έν Τόπῳ ὰγίῳ (ό αναγινώοκων νοείΤω),
ΤόΤε οἱ ἐν Τῆ "ὶουδαία φευγέΤωσαν ἐπὶ Τὰ ὶ όρη· ό έπὶ Τοῦ δώμαΤος μὴ καταβὴΤω αραι Τὰ
έκ Τῆς οίκίας αῦΤοῦ· καὶ ό έν Τῶ αγρῶ μὴ ῦποατρεψατω όπίσω αραι Τὰ ὶμαΤια αῦΤοῦ«.
ΤαῦΤα γὰρ εὶδόΤες οί αγιοι, ΤοιαῦΤην είχον Τὴν Τῆς πολιΤείας αγωγὴν. ὰ γὰρ νῦν προσ-
έΤαξεν ό κῦριος, ΤαῦΤα καὶ πρό Τῆς ένσαρκου παρουσίας έν Τοῖς αγίοις έλαλει. καὶ έατιν
οῦΤος ὶ όρος ανθρώποις είς ΤελειόΤηΤα φέρων, ό δ'αν ό θεός προατὰξη ΤοῦΤο ποιεῖν.

Διὰ ΤοῦΤο καὶ αῦΤός ό λόγος δι' ὴμας γενόμενος ανθρωπος καΤηξίωσε 3ηΤοῦμενος
εῖς κρυβῆναι, καὶ παλινδιωκόμενος φεὐγειν καὶ Τὴν έττιβουλὴν έκκλῖναι. έττρεττε

γαρ αὐΤόν ώς έκ Τοῦ πεινῆν καὶ διψῆν καὶ Τοῦ παθεῖν, οῦΤως καὶ έκ ΤοὐΤου δεικνύειν
έαυΤόν φοροῦνΤα σαρκα καὶ γενόμενον ανθρωπον. έξ αρχῆς μέν γὰρ αμα Τῶ γενέσθαι
ανθρωπος, όΤε παιδίον ῆν, αῦΤός διὰ Τοῦ αγγέλου ἐνεΤείλατο Τῶ 'ὶωσὴφ· νῇκερθεὶς
παραλαβε Τό παιδίον καὶ Τὴν μηΤέρα αῦΤοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον· μέλλει γὰρ 'Ηρώ-
δης 3ηΤεῖν Τὴν ψυχὴν Τοῦ παιδίου‹‹. καὶ αποθανόνΤος δέ 'Ηρώδου φαίνεΤαι δι' 'Αρχέ
λαον Τόν υὶόν αὐΤοῦ αναχωρῶν είς Τὴν Να3αρέΤ. όΤε δέ λοιπόν καὶ θεόν έαυΤόν

εε
·νι

3.. Ϊ:

1 νεὶ. Π. Εοτ. 11, 32. 33 6 νεὶ. Νμ111. 35, 12 9 Μ1. 1ο, 23 1ο Β. Με. 24, 15_18
21 Μτ. 2, 13 23 νεὶ. Με. 2, 19. 221.

ΒΚΡΟ ΕΕΕν ΠΝΨ Ρ $οΙ11. 17_18 έκκλῖναι = Εεοτε. 111οι1. 522, 3_5

2 καὶ _ χεῖρας > δοὶετ. (Σ) | Τοῦ 3ηΤοῦνΤος] ΤοῦΤον Ν 2/3 Τῆς _ λεγοῦσης] πῶς ΤοιαῦΤα
λέγουσι Ν 4 όνειδίεωσι Ν όνειδί3ουσιν καὶ Π | αιἱττῶν -ὶ- ώς δοὶετ. | μαινομένων Τό Τόλμημα]
μαίνονΤαι Ν 4/5 αν δέ καὶ] καν Τε ώς Ξοκτ. 5 διαβαλωσιν Ρ διαβαλλουσι Ν 5οὶ11. | οὐκ
εὶδόΤες είσὶ › Ν 6 νόμω -ὶ- καὶ ν | πρόαταξις _ καὶ › Ν | καΤαταγῆναι Ψ 6/7 φυ-
γαδευΤηρίους Βοὶα. (ει1Βετ Σ) Εεοτε. ὶ φυγαδευΤηρίων -)- ῆσαν Ν 7 δηποΤοῦν νΨ | δια-
σῷεεσθαι] διῶξαι ΤαῦΤας Ν 8 ἐπὶ _ 9 λέγων] ό δέ Χριατός Τί φησιν Ρ | δέ 1:ὶοΡΡεΙτ Ν· |
δὲ -ὶ- Τ] ΠΝ | Μωσῆ ΕΡ Μωυσῆ νΝΨ Μωυσῆς Π 9 Ταῦ-την › Ν | δέ › ΝΡ Βοὶττ. (Σ) )
διώκουσιν Π | ῦμας] ὴμας ΨΡ > Ε ὶ έν _ ΤαῦΤη] έκ Τῆς πόλεως ΤαῦΤης Βοὶα. (ει1Βετ Σ) Οεοτε.
ιο έΤέραν] αλλην Π | μετ' όλίγα φησίν] παλιν Ρ ὶ οῦν] δέ ν › Ρ | είδηΤε Π 11 Τό _ προφἠΤου
› Ρ | έατός ΕΕ έατώς τεὶ. Ι ό αναγινώσκων νοείΤω › Ρ 12 έπὶχ] είς νΠΝΨ δοὶιτ. Οεοτε. |
όρη -ὶ- καὶ νΠΝΨ | ἐπὶ] έκ $οΙ1·.τ. (ει.ιΒετ Σ) Οεοτε. | καταβατω νΠΝ Εεοτε. καταβαινέτω Ψ | Τὰ:
-)- ὶματια Ε 13 έκ] έπὶ Ν | καὶ ό _ 16 φέρων › Ρ | ἐπιο·τρεψαΤω νΠΝ 511111. Εεοτε. αποατρεψαΤω
Ψ | όπίσω > Εν Βοὶκτ. 14 ΤοιαῦΤην] ΤααΤην Ν Ι Τὴν › δοὶιτ. | αγωγὴν] διαγωγὴν Ε
15 παρουσίας] πολιΤείας νΝ 16 οῦΤος -ὶ- ό Π Ι δ' αν] αν ν ὶ ό θεός › Ε | ΤοῦΤο -)- χρὴ Ν
17 διὰ ΤοῦΤο _ ὴμας] ΤοῦΤο καὶ αῦΤός Ρ | 3ηΤοῦμενος] γενόμενος ν 17/18 ώς ὴμεῖς 3ηΤουμενος
_ Ν ὶ ώς ὴμεῖς κρυβῆναι] κρυβῆναι ώς ανθρωπος Ρ | έκκλίνειν νΨ | έπρεπε] επέτρεπε 89111,
(εμὶζὶετ Σ) | έπρεπε _ 2ο ανθρωπου › Ρ 19 ώς] ώσπερ ΠΝ ὶ Τοῦέ] ΤοῦΤο Π › Ν | ΤοῦΤου
νΠΝΨ 5οὶ1τ. Τοῦ Β°ΚΡΟΕΕΕ Τοῦ κρῦΤιΤεσθαι καὶ φευγειν Β°Εο111ι11. Μομτἱ. Τοῦ κρῦιπτεσθαι Κ, νο11
1. Ηα. ε. Εα. Ι1ὶμ2μεεΙι1ετ ι1εοὶ:ι κρῦππεσθαι: καὶ φεὐγειν δεικνῦειν Κ, αεε Εοτο ὶεθε ι1ίοὶ11 ε1ὶ1ει111ει1, οὶ:›
κρυτιπτ. ίϋτ δεικνὐειν ὶι1 αετι Τεκι: εεεεειὶ: νπιταε; νίε11είοΙ1τ Ι1ε1ὶ:ε Κ 1·1ει1 εΙεὶοὶ1ει1 Τεκτ ννίε Β* 2ο έαυΤόν]
αῦΤόν Β | φοροῦνΤα _ ανθρωπον] έναθρωπὴσανΤα Βοὶιττ. | έξ αρχῆς μέν › Ν | γὰρ › Ε 5ο111·. (
μέν _ 21 ανθρωπος] γὰρ Ρ ὶ αμα γὰρ _ Ν 21 όΤε › νΠΝΨ Ι ῆν] ῶν ν Ι αὐΤός] αὐτός· καὶ
ΠΨ καὶ αιίττός Ν 23 Τὴν ψυχὴν Τοῦ παιδίου] Τό παιδίον Τοῦ όπολέσαι αῦΤό Ρ | δέ _ Τοῦ ΝΡ
24 αναχωρεῖν Ρ | όΤε _ 77,2 ἐκεῖθεν › Ρ | Να3αρα ΕΕΠ | έαυΤόν] αὐΤόν Ρ_Ψν έαυΤόν ΡΕ
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Αροὶοεἱε εὶε ίμεε εμε 12,3_ι3,6, 'Πι

ἐδείκνυε καὶ Τὴν ξηρὰν χεῖρα πεποίηκεν ῦγιῆ, ››οἱ μέν Φαρισαῖοι ἐξελθόνΤες συμβοῦλιον
ἐλαβον κατ' αὐΤοῦ όπως αῦΤόν απολέσωσιν, ό δέ 'ὶησοῦς γνους ανεχώρησεν ἑκεῖθεν‹‹.
καὶ γὰρ καὶ όΤε Τόν /\α3αρον ὴγειρεν έκ νεκρῶν, ››απ' έκείνης‹‹, φησί, »Τῆς ὴμέρας έβουλεῦ- 4
σαυΤο, ἱνα αποκΤείνωσιν αῦ·τόν. ό οῦν 'ὶησοῦς οῦκέΤι παρρησία περιεπατει έν Τοῖς Ο

1 Ἰουδαίοις, αλλ” ὰπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς Τὴν χώραν έγγυς Τῆς έρὴμου‹‹. εῖΤα λέγονΤος 5
Τοῦ σωΤῆρος· ››πρὶν Ἄβραὰμ γενέσθαι έγώ εὶμι. οἱ μέν 'ὶουδαῖοι ῆραν λίθους, ίνα βαλωσιν
ὲπ' αῦΤόν· ὁ δὲ 'ὶησοῦς έκρύβη καὶ έξῆλθεν έκ Τοῦ ὶεροῦ καὶ διελθών δια μέσου αῦΤῶν
έττορεῦεπο καὶ παρῆγεν οῦΤως«.

'Άρα ΤαῦΤα βλέπονΤες, μαλλον δὲ καν ακοῦονΤες, έττεὶ μὴ βλέττουσι, πῶς καΤὰ Τό 18, 1
ιο γεγραμμένον »οῦ θελὴσουσι γενέσθαι πυρίκαυο-τοι«, όΤι ένανΤία ών ό κὐριος ποιεῖ καὶ

διδαοκει βουλεύονΤαι καὶ φθέγγονΤαι; καὶ γὰρ όΤε ”ὶωαννης μεμαρΤῦρηκε καὶ ››οἱ 2
μαθηΤαὶ Τό σῶμα έθαψαν, ακοὐσας ό 'ὶησοῦς ανεχώρησεν έκεῖθεν έν πλοίω εἰς έρημον
Τόπον κατ' ὶδίαν‹‹. ό μέν οῦν κῦριος έποίει ΤαῦΤα καὶ οῦΤως έδίδαοκεν. εῖθε δέ οῦΤοι 8
καν οῦΤως αἰσχυνθῶσι καὶ μέχρι Τῶν ανθρώπων σΤὴσωσιν έαυΤῶν Τὴν προπέΤειαν, 13

ιε καὶ μὴ πλέον μανένΤες έγκαλέσωσι καὶ Τῶ σωΤῆρι δειλίαν απαξ κατ' αῦΤοῦ βλασφημεῖν
μελεΤὴσανΤες. αλλ' οῦΤε μαινομένων αὐΤῶν Τις ανέξεΤαι, μαλλον δέ καὶ Τὰ εὐαγγέλια
μὴ νοοῦνΤες έλεγχθὴσονΤαι. έατι γὰρ ὴ πρόφασις Τῆς ΤοιαυΤης αναχωρὴσεως καὶ 4
φυγῆς εῦλογος καὶ ὰληθὴς, ὴν έπὶ | μέν Τοῦ σωΤῆρος κειμένην οἱ εῦαγγελιαταὶ απεμ- Μ 661 Α
νημόνευσαν. δεῖ δέ ὴμας έκ ΤοῦΤου καὶ έπί παντων Τῶν αγίων Τὴν αῦΤὴν λογί- 6

2ο Ξεσθαι _ α γὰρ περὶ Τοῦ σωΤῆρος ανθρωπίνως γέγρατπται, ΤαῦΤα Τῶ κοινῶ γανει Τῶν
ανθρώπων αναφέρεσθαι προσὴκει· Τό γὰρ ὴμῶν έκεῖνος έφόρεσε σῶμα, καὶ Τὴν ανθρώ-
πίνην ασθένειαν ένεδείκνυτο _, ὴν ό 'ίωαννης έγραψεν οῦΤως· »έ3ὴΤουν αὐΤόν πιασαι,
καὶ οῦδεὶς έπέβαλεν έττ' αὐΤόν Τὴν χεῖρα, ὶ όΤι οῦπω ἐληλυθει ὴ ώρα αῦΤοῦ‹‹. καὶ 5 Β 318
γὰρ καὶ πρό Τοῦ Ταατην ἐλθεῖν, έλεγεν αὐΤός Τῆ μὲν μηΤρί· »οῦπω ῆλθεν ὴ ώρα μου‹‹,

εε Τοῖς δέ χρηματίσασιν αδελφοῖς αὐΤοῦ· »ὁ έμός καιρός οῦπω παρεατι‹‹. παλιν Τε έλθόνΤος
Τοῦ καιροῦ έλεγε Τοῖς μαθηΤαῖς· »καθεῦδεΤε λοιπόν καὶ αναπαῦεσθε· ίδοῦ γὰρ ὴγγικεν
ὴ ώρα καὶ ό υὶός Τοῦ ανθρώπου παραδίδοΤαι εἰς χεῖρας ὰμαρΤωλῶν«. Β

1 Μ1. 12, 14. 15 3 ]οὶ1. 11,53. 54 6 ]οῖ1. 8, 58. 59. Τεκτ ννἱε Εοεὶό. ΝΤ: ΑΕΕ μ. ε.
9 ]εε. 9, 4 111. νεὶ. Μ1.14,12. 13 22 ]οὶ1. 7, 3ο 24 ]οὶ1. 2, 4 25 ]οὶι. 7, 6
26 Με. 26,45

ΒΚΡΟ Ε.ΕΕν ΠΝΨ Ρ δοὶττ.

1 ἐποίησεν νΨ 2 έλαβον] έποίουν δοὶττ. (εμθετ Σ) 3 γαρ › Ρ | καὶέ ΒΚΡΟΕΕ Ξοὶα. ›
ΕνΠΝΨΡ 4 οῦν] γοῦν Ρ 4/5 Τοῖς 'ίουδαίοις] Τῆ 'ὶουδαία νΨ 5 ἐκεῖθεν › ΠΝ ὶ
είΤα _ 7 αῦΤόν] καὶ αῦθις Ρ 6 μέν -ὶ- οῦν Π ὶ ῆραν] ἔλαβον 59111. (εμθετ Σ) ὶ βαλλωσιν
ΡΕΝΤ 7 καὶ: _ 13 ὶδίαν > Ρ 8 παρῆγεν] παρῆλθεν νΨ 9 καν ακοῦοντες] καΤα-
νοοῦνΤες δοΙ·τ.ι·. (ει1Βε1 Σ Εεεε.) ὶ πῶς › Ξοὶετ. (εμΒετ Σ Εεεε.) 1ο θέλουσι νΠΝ-Ψ | κύριος]
θεός νΠΝΨ ὶ ἐποίει ΠΝ 11 βουλονςται νΠΝΨ 12 σῶμα] Τιπῶμα νΠΝΨ Ι ό › νΠΝ
13 ΤαῦΤα έποίει _ Ρ | ΤαῦΤα οῦΤω καὶ _ Ν | οῦΤως › Ε 14 σΤὴσουσιν ΕΕ ὶ Τὴν έαυΤῶν _ Ρ
15 βλασφημεῖν καΤ' αῦΤοῦ _ Ρ 17 γὰρ] δέ Ε ὶ Τῆς Τοιαῦ-της αναχωρὴσεως ὴ πρόφασις _ Ε |
αναχωρὴσεως -]- ώς ΕΤΕ, εει:ὶ.ὶε1 ΕΕ 17/18 καὶ φυγῆς > Ρ 18 αληθῶς Π ὶ ὴν _
22 οῦΤως › Ρ | μέν › ΒΕ | οὶ (› Ν) εῦαγγελιαταὶ κειμἐνην _ νΠΝΨ 5οΙ11. 19 καὶ ›
Ξοὶετ. (ει1Βετ Σ Εεεε.) 2ο περὶ] έιτὶ $οὶ‹.τ. | γένει] Τῷ Π 2ο/21 Τῶν ανθρώπων γένει _ Ν
21 αναφέρειν ΠΝ)1ν Ι Τό] Τὰ Ξοὶετ. Ι έκεῖνο Εν | έφόρεσε _ 22 ασθένειαν] ανεδέξαΤο καὶ Τὰ
Τῆς ὴμετέρας ασθενείας παθη δοὶττ. 22 ανεδείκνυττο Π έδείκνυττο Εν | ένεδείκνυΤο -ί- έο-τι δέ ὴ
πρόφασις ΠΝΨ | ῆν] ὴν καὶ Ε απερ 5ο1τ.τ. | ό › Ν | έγραφεν Ξοὶετ. απεὴκραψεν Ν | οῦΤως -)-
καὶ Ρ Ι έ3ὴΤουν _ 23 καὶ× › Π | έ3ὴΤουν -ὶ- οῦν ΝΨ Ι πιασαι αὐΤόν _ ΝΨ | πιαααι -ὶ-
φησί Ρ 23 έπέβαλλεν ΠΨ | Τὰς χεῖρας ν Βοὶττ. 24 καὶ > ΠΝΨ ) μέν μηΤρὶ] μηΤρὶ
αὐΤοῦ Ρ [ ῆλθεν ΠΝΨ Ξοὶ1.τ. ῆκει ΒΚΡΟ ΕΕΕν Ρ 25 Τε] δέ ΝΨ 26 λοιπόν Κ*ΟΕΕΕνΠΨ
δοὶ-1.1. Τὸ λοιπόν ΒΚ°ΡΝΡ | γὰρ > ΡΠΝ Ξοὶετ. (Σ) 27 παραδίδοΤαι] παραδοθὴσεται δοὶετ.
(εμθετ Σ) Ι χεῖρας -]- ανθρώπων ΚΕ
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14,1 “ως μέν οῦν θεός καὶ λόγος ῶν Τοῦ πατρός καιρόν ούκ είχεν· αὐΤός γὰρ Τῶν
καιρῶν έατι δημιουργός· ανθρωπος δέ γενόμενος καὶ ΤοῦΤο λέγων δείκνυσιν έκαατῳ Τῶν
ανθρώπων χρόνον είναι μεμεΤρημένον, καὶ χρόνον ού Τόν καΤὰ Τύχην, ώς Τινες Τῶν Ἑλ-
λὴνων νομί3ονΤες μυθολογοῦσιν, αλλ” όν αύΤός δημιουργός ών, ώς ὴθέλησεν ό πατὴρ,

2 ώρισεν έκαατῷ. καὶ ΤοῦΤο γέγραιπται καὶ πασι γέγονε φανερόν. εἰ γὰρ καὶ κέκρυπΤαι
καὶ λανθανει πανΤας ανθρώπους Τό πῶς καὶ Τὸ πόσον έκαατῷ μεμέΤρηΤαι, αλλ' όμως
πας όατισοῦν οίδεν, όΤι ώς έαρος καὶ θέρους καὶ φθινοπώρου καὶ χειμῶνός έοΤι καιρός,

3 οῦΤως καΤὰ Τό γεγραμμένον ››καιρός Τοῦ αποθανεῖν καὶ καιρός Τοῦ 3ῆν έατι‹1. διὰ
Ο ΤοῦΤο Τῆς μέν κατὰ Νῶε γενεας ό χρόνος απετμὴθη καὶ ώς Τοῦ καιροῦ πανΤων παρ-

όνΤος ουνεαταλη Τα έτη, καὶ Τῷ Έ3εκία προσεΤέθησαν έτη δέκα καὶ πένΤε· Τοῦ δέ
θεοῦ έπαγγελλομένου Τοῖς γνησίως αύΤῷ λαΤρεύουσιν, όΤι ››Τόν αριθμόν Τῶν ὴμερῶν
σου αναΤτληρώσω‹‹, ό μέν 'Αβραὰμ νπλἠρης ὴμερῶν‹‹ αποθνὴσκει, ό δέ Δαυὶδ παρεκαλει

4 λέγων ››μὴ αναγαγης με έν ὴμίσει ὴμερῶν μου‹1. καὶ ό μέν είς Τῶν φίλων Τοῦ "ὶώβ
Ἐλιφὰ3 ΤοῦΤο καλῶς είδώς έλεγεν· ››έλεύαη δέ έν Ταφῷ ώσπερ σῖΤος ώριμος καΤὰ καιρὸν
θεριεόμενος ὴ ώσπερ θημωνία αλωνος καθ' ώραν συγκομισθεῖσα«, ό δέ Σολομών έττισφρα-
γίεων ΤούΤου Τὴν φωνὴν φησιν· »αφαιροῦιτται αωροι ψυχαὶ παρανόμωνκ. διό καὶ
παραινεῖ έν Τῷ Ἑκκλησιαατῆ λέγων· »μὴ ασεβὴσης πολύ, καὶ μὴ γίνου σκληρός, ἱνα
μὴ αποθανης ἐν ού καιρῷ σου‹‹.

15,1 ”ωσΤτερ δέ ΤαῦΤα γέγραιιπαι, δείκνυσιν ό ί λόγος Τούς αγίους εἰδέναι χρόνον
Μ66,4Α _ . .. . ι . 1 ..έκαατῷ μεμετρημενον. Του δε μηδενα γινωσκειν Το Τέλος Του χρόνου γνώρισμα Τό λέγειν

Τὸν Δαυίδ· ››Τὴν όλιγόΤηΤα Τῶν ὴμερῶν μου αναγγειλόν μοι‹1, ό γὰρ οῦκ ὴπίατατο
2 ΤοῦΤο μαθεῖν ὴξίου. διὰ ΤοῦΤο γοῦν ό πλούσιος νομί3ων έΤι πολύν εὴσεσθαι χρόνον

ῆκουσεν· ναφρον, ΤαύΤη Τῆ νυκΤὶ 3ηΤοῦσί σου Τὴν ψυχὴν· α δέ ὴΤοίμασας Τίνι έοΤαι;‹‹
ό δέ Ἑκκλησιαοπὴς αποφαίνεΤαι θαρρῶν Τῷ Ττνεύματι Τῷ καί φησι· ››καί γε ούκ
έγνω ανθρωπος Τόν καιρόν αύΤοῦ«. διὰ ΤοῦΤο γὰρ καὶ ό πατριαρχης 'ίσαὰκ έλεγε Τῷ
υὶῷ αύΤοῦ 'ὶ·ὶσαῦ· ››ἰδοὺ ἐγώ γεγὴρακα καὶ οὐ γινώσκω Τὴν ὴμέραν Τῆς ΤελευΤῆς μου‹‹.

329 8 ό μέν ί οῦν κύριος, καίΤοι θεὸς ών καὶ λόγος Τοῦ πατρός καὶ εὶδώς Τὸν μεΤρηθένΤα Τοῖς
Β πᾶσι δι' αύΤοῦ καιρὸν καὶ γινώσκων όν αύΤός ώρισε καὶ Τῷ ὶδίῳ σώματι χρόνον είς Τό

παθεῖν, ἐπειδὴ δι' ὴμας ανθρωπος γέγονε, Τὰς μέν πρό Τοῦ Τόν χρόνον ἐλθεῖν ὴμέρας καὶ
αύΤὸς ώς ὴμεῖς έκρύΤιΤεΤο 3ηΤούμενος διωκόμενός Τε έφευγε καὶ Τὰς έπιβουλὰς ἐκκλίνων

1 Ζμ δημιουργός Τῶν καιρῶν Ρὶ1ἱίο, Ωμοεὶ εὶεμε είι: ί111111ι1ὶ:. 31 (Π 63, 3 Εοὶ1ι1-ννει1α.ὶει1α), 2111 $εεί1ε νεί.
Ηεὶετ. 11, 3 ιι. Ατὶ:ιει:ι. όε όεοτεείε 18, 2 (Π 15, 19) 8 Εοοί. 3, 2 9 νεί. Οε11. 6, 13 1ο νεί.
]εε. 38, 5 11 Εκ. 23, 26 12 Ε-εμ. 25, 8 13 Ρε. 1ο1, 25 14 Ηί. 5, 26 16 Ρτον.
11, 3ο 17 Εεεὶ. 7, 17 21 Ρε. 1ο1, 24 23 Ι..ο. 12, 2ο 24 Εεοί. 9, 12 26 Εετι. 27, 2

ΒΚΡΟ ΕΕΕν ΠΝΨ Ρ

2 ε. Εό.: όΤι ώριαται ό χρόνος έκαατου Κ 4 δημιουργός ών] ό δημιουργός ΠΝΨ 6 Τό: ›
ΠΝΨ [ πόσον] πασιν Π [ μεμέτρηΤαι έκαατῷ _ ν 7 όσΤισοῦν] Τις οῦν Ν | οίδεν όΤι ώς]
έατὶν αρΤίως Π Ι όΤι › Β | έαρος ε. Εα. Ψ ερ. Ηα., ί111 Τεκε: αέρος Ψ ὶ έατι › ν 8 καιρός: › Ν
9 ό › Ε 1ο έΤη] έθνη ΠΝ | καὶ Τῷ] Τῷ δέ Ψ | καὶέ › ΠΝΨ | δέ ) Ψ 11 έπαγγει-
λαμένου Ψ 12 σου > Ν | παρακαλεῖ ΠΝΨ 13 είς > Ψ ] Τοῦ › ΕνΠΝΨ 14 'Ελειφας Π
'ΕλιφόΤ3 Ψ | έν Ταφῷ › Ψ 15 δέ > Ν Ι Σαλομών ΠΝ 16 αναιροῦνΤαι ΠΝ Ι αφαιροῦν-

_ Ται _ δέ ΠΝΨ 19 δέ ΤαῦΤα γέγρατιςται] γὰρ ΤούΤων γεγραμμένων Ν ί γέγραππαι] έσύνωπ-ται Π
· ,..2ο έκαο-τω ΒΚΡΟ1ΡέκαοΤω_:τῶν ανθρώπων ΕΕ_Εν__έκαο-τω Τῶν ,αςνθρώπῳεόπαὲΰἔ | έκασΤῳ _
. χρόνον Ο, εὶ1ε1· ε11Ρ. ὶ Τοῦ δέ] οῦΤω Τοῦ ΠΝΨ | Τόέ] Τοῦ Β®ΕΕΠΝέΨ Τό Β°Νέ 22 έΤι] έπὶ

ΠΝΨ _ πολύ Ψ 23 αφρων ΕΕΠΝ® Ι ΤαύΤην Τὴν νὐκΤαν Π | 3ηΤοῦσί σου Τὴν ψυχὴν]
Τὴν ψυχὴν σου 3ηΤοῦσι _ Ψ απαιΤοῦσι Τὴν ψυχὴν σου από σοῦ Ν Ι Τὴν ψυχὴν σου _ Ε Ρ
24 καί γε › Ψ 25 γὰρ › Εν 26 αύ·τοῦ _ Τῷ ΕΕΕνΠΝ ] Τὴν ὴμέραν] Τόν καιρὸν Ρ
27 κύριος] θεός Κ Ι μεΤρημένον Ρ 28 καὶέ › νΨ 29 ὴμας _ καὶ ΠΝΨ ὶ μέν _ οῦν
Β® (ε×Ρ. Β°) Ψ 3ο ώς ὴμεῖς ‹·1οΡΡε11 Ρ
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ούΤως διὴρχεΤο καὶ ››διὰ μέσου αύΤῶν έπορεύεΤο‹‹· όΤε δέ καὶ Τόν όρισθένΤα παρ' αύΤοῦ
καιρὸν ῆγαγεν αύΤός, έν ῷ καὶ παθεῖν σωμαΤικῶς ύπέρ πανΤων ῆθελε, ΤοῦΤον μέν προσ-
φωνεῖ Τῷ πατρὶ λέγων· »παΤερ, έλὴλυθεν ὴ ώρα· δόξασόν σου Τὸν υὶόν«, οῦκέΤι δέ
λοιπόν Τούς 3ηΤοῦνΤας έκρύππετο, αλλί εὶατὴκει θέλων κρατηθῆναι παρ' αύΤῶν. είπε

ε γαρ, φησί, Τοῖς ἐλθοῦσι πρὸς αύΤόν· »Τίνα 3ηΤεῖΤε; Τῶν δὲ ὰποκριναμένων· ”ὶησοῦν
Τόν Να3ωραῖον, έλεγεν αύΤοῖς· έγώ εὶμι όν 3ηΤεῖΤε‹‹, καὶ ΤοῦΤο ούχ απαξ, αλλα καὶ
δεύΤερον πεποίηκε· καὶ οῦΤως λοιπόν απὴγαγον αύΤόν πρὸς Τόν Γὶιλατον. οῦΤε
δέ πρό Τοῦ Τόν χρόνον ἐλθεῖν ῆφιεν έαυΤόν κρατεῖοθαι οῦΤε Τοῦ καιροῦ παρόνΤος έκρύπ-
ΤεΤο, αλλα καὶ έκδοΤον έαυΤὸν έδίδου Τοῖς έπιβουλεύουσιν, ἱνα δείξη πασι Τῆς ανωθεν

ιο κρίσεως ὴρΤῆσθαι Τὴν 3ωὴν καὶ Τόν θό:ναΤον Τῶν ανθρώπων καὶ όΤι ανευ Τοῦ πατρός ὴμῶν
Τοῦ ἐν Τοῖς ούρανοῖς ούδέ θρὶξ ανθρώπου δύναΤαι λευκὴ ὴ μέλαινα γενέσθαι ούδέ ατρου-
θίον είς παγίδα έμπεσεῖν ποΤε.

Ὁ μέν οῦν κύριος οῦΤως ἑαυΤόν προοῆγεν ύπέρ πανΤων, ώς προείρηΤαι· οὶ δέ
αγιοι καὶ ΤοῦΤον Τόν Τύπον παρὰ Τοῦ σωΤῆρος μαθόνΤες ζπαρ” αύΤοῦ γαρ καὶ πρό

11 ΤούΤου καὶ αεὶ καὶ πανΤοΤε έδιδασκονΤο) πρὸς μέν Τούς διώκονΤας αγωνιεόμενοι νομίμως
έφευγον καὶ 3ηΤούμενοι παρ' αύΤῶν έκρύπΤονΤο, αγνοοῦνΤες δέ ώς ανθρωποι Τοῦ
όρισθέντος αύΤοῖς παρὰ Τῆς προνοίας χρόνου Τό Τέλος ούκ έβούλονΤο παρέχειν απλῶς
έαυΤούς έκδόΤους Τοῖς ἐπιβουλεύουσιν· εὶδόΤες δέ παλιν Τό γεγραμμένον, όΤι »έν Ταῖς
χερσὶ Τοῦ θεοῦ εἰσιν οἱ κλῆροι« Τῶν ανθρώπων καὶ »κύριος θαναΤοῖ καὶ κύριος 3ωοποιεῖ‹‹,

2ο μαλλον έως Τέλους ύπέμενον, _ ώς εῖρηκεν ὁ απόατολος· ››περιερχόμενοι έν μηλω-
Ταῖς, έν αίγείοις δέρμασιν, ύατερούμενοι, κακουχούμενοι, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι, καὶ
έν σπηλαίοις καὶ Ταῖς όπαῖς Τῆς γῆς‹‹ κρυπτόμενοι, έως αν ὴ ό ώρισμαος Τοῦ θανατου
χρόνος έλθη ὴ ό Τόν χρόνον όρίσας θεὸς λαληση πρός αύΤούς καὶ παύση Τούς έττιβου-
λεύονττας ὴ δηλονόΤι παραδῷ Τούς διωκομένους Τοῖς διώκουσιν, ώς αν αύΤῷ δόξη καλῶς

21 έχειν. καὶ ΤοῦΤο περὶ πανΤων από Τοῦ Δαυὶδ έατι μαθεῖν καλῶς· όΤε γὰρ κατὰ Τοῦ
Σαούλ παρώξυνεν αύΤόν 'ίωαβ, έλεγεν ››3ῆ κύριος, έὰν μὴ ό κύριος αύΤόν παίση
ὴ έλθη ὴ ὴμέρα« Τοῦ θαναΤου αύΤοῦ, ››ὴ καταβῆ είς πόλεμον καὶ προσΤεθ·η‹‹ είς Τούς
ύπενανΤίους, ού μὴ έποίσω »χεῖρα μου έπί χριατόν κυρίουα. _

Εἰ δέ ποΤε καὶ φεύγονΤες προσὴρχονΤο Τοῖς 3ηΤοῦσιν, ούδέ ΤοῦΤο απλῶς έπραπτον·
το Τοῦ γὰρ πνεύμαΤος λαλοῦνΤος αύΤοῖς οῦΤως απὴντων έκείνοις θεοφιλεῖς ΤυγχανονΤες

καὶ οῦΤω παλιν Τὴν έαυΤῶν ύπακοὴν καὶ προθυμίαν έπιδεικνύμενοι. οίος ῆν 'Ηλίας

1 ίζο. 4, 3ο 3 ]οί1. 17, 1 5 ]οὶ1. 18, 5. 6 11 νεί. Με. 5, 36; 1ο, 29 18 Ρε. 3ο, 16
19 Ι. Εεε. 2, 6 2ο Ηεὶ1. 11, 37. 38 26 Ι. Εεε. 26, 1ο. 11 311. νεί. ΙΙΙ. Εεε. 18, 1 Β.

ΒΚΡΟ ΕΕΕν ΠΝΨ ρ 7 οῦΤε _ 9 έπιβουλεύουσιν = Ξοία. Ι1ὶετ. εεεί. ΙΙΙ 8, 42 (71ο, 11_13)

2 ῆγαγεν _ καὶ Π _ καὶ › ΒΚΟ _ σωματικῶς παθεῖν _ Ε _ ΤοῦΤον] ΤόΤε Ν 3 Τῷ παΤρὶ
προσφωνεῖ _ ΕΨ _ δέ > Ε 4 λοιπὸν › Ν _ Τούς 3ηΤοῦνΤας λοιπὸν _ Εν _ παρ'] ύπ' Β
5 Τοῖς έλθοῦσι φησὶν _ ΠΝ _ πρός] έπ' ΠΝΨ 6 Ναςαραῖον Ρ _ απαξ] απλῶς Π 7 απῆγον
Ψ _ αύΤόν › Ρ 8 πρό] πρὸς Ν. _ ὴφίει Ψ _ έαυΤόν] αύΤόν Ρ 9 ἐπεδίδου Ν 1ο όΤι
ΠΝΨ > τεί. 11 Τοῖς › ΠΨ Ρ _ ούδέκ] οῦΤε ΠΝΨ _ ούδέέ] οῦΤε ΠΝΨ 12 έμπεσεῖν είς
παγίδα _ ΠΝΨ 13 ώς προείρηΤαι] ώσπερ εῖρηΤαι ΠΝΨ 14 σωΤῆρος] κυρίου Ρ 15 καὶ:
ΝΨ › τεὶ. _ πανΤοΤε ΠΝΨ πανΤες τεὶ. _ μὲν _ οῦν Ρ 16 έφυγον ΠΨ 18 ἐκδόΤους
έαυΤούς _ Ν _ δέ › ΠΝ 19 εὶσι Τοῦ θεοῦ _ Π _ οί κληροὶ Τῶν ανθρώπων είσί _ Ν _
κύριος: › νΝ _ 3ωογονεῖ νΝ 2ο περιερχόμενον Π 21 ύατερούμενοι _ θλιβόμενοι Π _
κακοχούμενοι ΠΝΨ°Ρ _ έπὶ] έν ΚΕ 22 έν > Κ· (ι1εεὶ1εεττ. Κέ) Ρ _ ὴ › ΠΝ _ ό > Β-
μεεὶιεεττ. ΒΕ 22/23 χρόνος Τοῦ θαναΤου _ Ν 23 έλθοι ΡΡ _ ὴ] καὶ Ψ 24 δηλονόΤι
› ΠΝΨ 25 μαθεῖν] παθεῖν Ρ 26 αύΤόν' _ ὸ ΠΝνν _ αύΤός] αύΤῷ Ν _ Ξῆ κύριος › Β _
ό › Ρ _ παίση] παύση Ρ παιδεύαη ΠΝΨ 27 ὴ › Ρ _ προατεθῆ] προατὰς Ρ _ είςλ] πρὸς
ΒΝΨ 3ῖ Τῖὰλὶν › Εν | έαυΤῶν] αύΤῶν Ρ _ έπιδεικνύμενοι] έπεδείκνυν-το ν
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ακούων παρὰ Τοῦ πνεύμαΤος καὶ φαινόμενος Τῷ Ἄχααβ, Μιχαίας Τε ό προφὴΤης έρχό-
μενος πρός αύΤόν Τόν Ἄχααβ, καὶ ό έπικαλεσαμενος προφὴΤης έπὶ Τό θυσιαατὴριον Τῆς
Σαμαρείας καὶ ένΤρέπων Τόν “Ροβοαμ, καὶ Παῦλος έπικαλούμενος Καίσαρα. ού γὰρ
δὴ διὰ δειλίαν έφευγον, μὴ γένοιΤο· μαλλον γὰρ Τὴν φυγὴν είχον ὰγῶνα καὶ μελέτην
κατὰ Τοῦ θανατου. αλλὰ δύο ΤαῦΤα έφύλαπτον καὶ έβουλεύονΤο καλῶς, όΤε μὴΤε έαυΤούς
απλῶς προσῆγον (ΤοῦΤο γὰρ ὴν έαυΤὸν αποκΤεῖναι ύπεύθυνόν Τε θαναΤου γενέσθαι
καὶ ανΤιπραξαι Τῷ κυρίῳ λέγονΤι· ››ὰ ό θεός έεευξεν ανθρωπος μὴ χωρι3έΤω‹‹) μὴΤε
μέμψιν όλιγωρίας ῆθελον ύπομένειν ώς αΤονὴσανΤες πρός Τὰς έν Τῆ φυγῆ θλίψεις μεί3ονα
καὶ δεινόΤερον πόνον έχούσας Τοῦ θαναΤου. ό μέν γὰρ αποθανών πέπαυΤαι Τοῦ
πονεῖν, ό δὲ φεύγων προσδοκῶν καθ' ὴμέραν Τὰς παρὰ Τῶν έχθρῶν έφόδους κουφόΤερον
ὴγεῖΤαι Τὸν θαναΤον· ώατε καὶ Τούς έν Τῆ φυγῆ ΤελειωθένΤας μὴ ακλεῶς αποθνὴσκειν,
αλλ' αειν καὶ αύΤούς Τοῦ μαρΤυρίου Τό καύχημα. διὰ ΤοῦΤο γὰρ καὶ ό 'ὶώβ ἐν αν-
δρεία μέγας έγνώσθη, έπειδὴ 3ῶν ΤοσούΤους καὶ ΤηλικούΤους ύπέμεινε πόνους, ών ούδέ-
μίαν αίσθησιν έλαμβανεν, εἰ Τελευ-τὴσας ῆν. διὰ ΤοῦΤο καὶ αύΤοὶ οἱ μακαριοι παΤέ-
ρες ΤοιαύΤην είχον Τῆς πολιΤείας Τὴν αγωγὴν, διωκόμενοι μέν γὰρ ούκ έδειλίων, αλλα
καὶ μαλλον ἐδείκνυον έαυΤῶν Τὴν Τῆς ψυχῆς ανδρείαν οῦΤως έν πνιγηροῖς καὶ σκοΤεινοῖς
Τόποις έαυΤούς καΤακλείονΤες καὶ οκληρῶς έαυΤούς αγονΤες, παρόνΤα δὲ παλιν Τοῦ
θανατου Τόν καιρὸν ού παρηΤοῦνΤο. έμελε _ γὰρ αύΤοῖς μὴΤε ΤοῦΤον παρόνΤα π·τὴσ-
σειν μὴΤε Τὴν ώρισμένην παρὰ Τῆς προνοίας κρίσιν προλαμβανειν μὴΤ' αύ πρὸς Τὴν
οίκονομίαν αύΤῆς ανΤιπραΤτειν, είς ὴν καὶ φυλαι-τομένους έαυΤούς έγίνωσκον, ίνα μὴ
καὶ προπεΤῶς πραι·τονΤες έαυΤοῖς αἱΤιοι Τοῦ πποεῖσθαι γένωνΤαι. οῦΤω γὰρ καὶ γέ-
γραπΤαι· ››ό προπετὴς χείλεσι Τπτοὴσει έαυΤόν‹‹.

Ἄμέλει ΤοσοῦΤον ῆσαν παρεσκευασμένοι πρός Τὴν Τῆς ανδρείας αρετὴν, ώς μηδὲ
Τὸν ΤυχόνΤα δύνασθαι διοπασαι περὶ ΤούΤου. ό μὲν γὰρ πατριαρχης 'ίακώβ φεύγων
πρόΤερον Τὸν 'ί-ίσαῦ ούκ έφοβὴθη παρόνΤα Τόν θὰνατον, μαλλον γὰρ έν αὐΤῷ Τῷ καιρῷ
καΤ' ὰξίαν έκαατον Τῶν πατριαρχῶν ηύλόγει. ό δὲ μέγας Νὶωσῆς κρυπττόμενος πρό
ΤούΤου Τόν Φαραώ καὶ δι' αύΤόν αποδημὴσας είς Μαδιὰμ ακούσας· ναπελθε είς Αίγυπ-
Τον« ούκ έφοβὴθη, παλιν Τε προαταχθείς· νὰναβηθι είς Τό όρος Τό Ἄβαρεὶ καὶ ΤελεύΤα‹‹
ού δειλιασας _ απέμεινεν, ὰλλὰ ασμενος ώρμησεν είς αύΤό. καὶ ό μὲν Δαυὶδ φεύγων

1 νεί. Πί. Εεε. 22, 15 2 νεί. Πί.Εεε. 13, 2; Ζ.3 ίεε 'Ροβοαμ εί11 Εεί1ίει· αεε Ατὶεεμεείμε, εε
111ι.ιΕὶ 'ίεροβοαμ ὶ1είΒει1, ννίε ΠΡ νε1ὶ:›εεεετι1 3 Αοτ. 25, 11 7 Με. 19, 6 22 Ρτον. 13, 3
25 νεί. Οεμ. 49 27 Εκ. 4,19 28 Πὶ:1ι. 32, 49. 5ο

ΒΚΡΟ Ε.ΕΕν ΠΝΨ Ρ (δίε 24 φεύγων)

1 Μιχαίας _ 2 Ἄχααβ › Ρ 2 Τό θυσιααπὴριον ε. Εα. Ν, Τὸν ναόν ίι11 Τεκτ Ν 3 'Ροβοαμ]
'ὶεροβοαμ ΠΡ _ ό _) Ν) έπικαλεσαμενος ΠΝ νεί. Ζ. 2 4 δὴ › Ν _ έφευγε Πνν _ μὴ
γένοιΤο › Εν 5 κατὰ › Ρ _ αλλα _ Τὰ Ν _ καὶ › Ψ _ όΤε Β®ΚΡΟΕΕΕν.Ρ όΤι
Β®νέΠΝΨ _ έαυΤούς] αύΤούς Εν 6 απλῶς › Ν _ προσῆγον απλῶς _ Κ _ ΤοῦΤο _
7 χωρι3έ1ω › Ν _ έαυΤὸν] έαυΤῶν ΕΤ (εὶσετ έαυΤὸν Ε°) έαυΤούς ν _ ῦττευθύνους ν _ ε. Εα.
εί11ε Ηεμό αεε 13. ]1ιεί1. (?): ι:ιον1.ιε εε11εμε: σμεε αεμε οοι1ίμτι1τίὶ: ὶ1ο111ο 11011 εερετετ Ε _ θανατῳ ν
7 κνρἰῳα θεῷ ΒΡ _ σννἦενξέν νΒΡ _ μὴΤε] οῦΤε ν 8 Τῆ › Β 9 έχουσαν Π 1ο παρὰ]
από Ε 11 ακλεεῖς Ν 13 ύπέμεινε] ύπέατη ΕΝ 14 έλαμβανεν -_- αν ν 15 μὲν ›
Ψ-, ν. εΡ. Ηα. Ψέ 16 καὶ! › ΠΝ _ έαυΤῶν] αὐΤῶν Ρ _ σκοΤεινοῖς καὶ πνιγηροῖς _ ν 18 έμελλε
ΕΕΒΝ*νν _ Τπὴσσειν _ 19 Τὴν: > Ρ 19 κρίσιν] κλῆσιν Β 21 πραΤτονΤες] πασχονΤες Ρ _
ὲαυΤοῖς] έαυΤῶν ΕΕΕΤΠΝΨ _ πποεῖσθαι] φοβεῖσθαι Ν 22 ό] όΤι ΝΨ _ Τπτόησις Ν _ έαυ-
Τοῦ Ν 24 γὰρ › Ν* _ 111ίτ φεύγων ε11αετ Ρ ττιίττειι ίπ αετ ΚοΙιιπ111ε. 26 Μωυσῆς ΝΨ
42,8, Τε] δ,ὲ_Ν αναβηθι ΚνΠΝΨ αναβῆναι ΒΡΟΕΕΕ _ 'Αβὰρ Ν _ ΤελευΤαν Εοτμτιι. Μοιιτί.
29 αλλα ΒΚΡΟ αλλὰ καὶ ΕΕΕνΠΝΨ _ ασμένως ΠΝΨ _ είς] πρὸς Ε _ αύΤό ΚΕΕΕΠΝ αύΤόν
ΒΡο11·εν5ν _ Δευιε μεν _ νν
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Αροίοἕίε σε ἰιιεε εμε 18, 3-2ο,3. 8]

πρότερον τὸν Σαουλ ουκ ἐφοβεῖτο προκινδυνευων ἐν τοῖς πολἐμοις υπερ τῶν λαῶν, ἀλλὰ
καὶ περὶ θανατου καὶ φυγῆς αίρεσιν ὰκουσας ἐξὸν αυτῶ φευγειν καὶ 3ῆν, μᾶλλον εῖλετο
τὸν θὰνατον ὁ σοφός. ό δὲ μέγας 'Ηλίας κρυπτόμενος πόλαι τὴν 'ίε3αβελ ουκ ἐδει- 4
λίασεν ὰκουσας παρα τοῦ πνευματος όπαντῆσαι τῷ 'Αχαὰβ καὶ τὸν 'Οχο3ίαν ἑλἐγξαι.

ε Πετρος δὲ ὁ διὰ τὸν φόβον τῶν 'Ιουδαίων κρυπτόμενος καὶ Παῦλος ὁ απόστολος ἐν σαρ- 6
γανὴ χαλασθεὶς καὶ φυγὼν ἀκουσαντες ››είς 'Ρὼμὴν δεῖ υμᾶς μαρτυρῆσακι ουκ ὰνεβὰ- Ο
λοντο τὴν ἀποδὴμίαν, χαίροντες δὲ μᾶλλον απῆλθον. καὶ ὁ μὲν ὡς πρὸς τους ἰδίους σπευ-
δων ὲγαννυτο αφα3όμενος, ὁ δὲ καὶ παρόντα τὸν καιρὸν ου κατἐτιτησσεν, ἀλλὰ καὶ ἐκαυ-
χατο λέγων· ››ὲγὼ γαρ ὴδὴ σπἐνδομαι, καὶ ὁ καιρός τῆς ὰναλυσεως μου ἐφἐστηκε«.

ιο Ἱ-αῦτα δὲ οῦτε τὴν προτέραν αυτῶν φυγὴν κατὰ δειλίαν γεγενῆσθαι δείκνυσιν ουτε 19, 1
τὰ νῦν τὴν τυχοῦσαν αὐτοῖς πραξιν μαρτυρεῖ, μεγόλὴν δέ τινα τῆς ανδρείας αυτῶν τὴν
ὰρετὴν ἀνακὴρυττει. ουδὲ γὰρ ἀντὶ ραθυμίας είχον τὴν ἀναχωρὴσιν, ἀλλὰ καὶ μεί3ονα 2
τότε τὸν τόνον τῆς ασκήσεως ἐιτἐτεινον. ουδε κατεγινὼσκοντο φευγσντες ουδὲ κατὴγο-
ροῦντο δειλίας παρα τοιουτων οίοι νῦν εἰσιν οῦτοι οῖ φιλαίτιοι, αλλα καὶ μᾶλλον ἐμα-

ιε καρί3οντο παρὰ τοῦ κυρίου λέγοντος· ››μακαριοι οὶ δεδιωγμἑνοι ἑνεκεν δικαιοσυνὴςα. 8 13
ἀλλ' ουδὲ ανωφελὴς αυτοίς ὁ τοιοῦτος ἐγίνετο κόιματος· ὡς γὰρ ››χρυσὸν ἐν χωνευτὴρίω
δοκιμασθἐντας‹‹, ὡς είπεν ὴ σοφία, ››εῦρισκεν αυτους ὁ θεὸς ἀξίους ἑαυτοῦ‹‹. καὶ αυτοὶ τότε
μᾶλλον »ὼς σπινθηρες ανὲλαμπον‹‹ σω3όμενοι μὲν από τῶν ὶ καταδιωκόντων αυτους, Μ669Α
ρυσθἐντες δὲ εκ τῶν ὲπιβουλων καὶ δια τοῦτο φυλαχθἐντες τοῖς λαοῖς εἰς διδασκαλίαν,

20 ῶστε καὶ τὴν φυγὴν αυτῶν καὶ τὸ διαδραναι τῶν 3ὴτουντων τὸν θυμὸν κατ' οίκονομίαν
τοῦ κυρίου γεγενῆσθαι. τότε γὰρ οῦτως καὶ θεοφιλεῖς ἐγἱνοντο καὶ καλλίστὴν είχον τῆς
ὰνδραγαθίας τὴν μαρτυρίαν.

'Ο γοῦν πατριάρχης Ἱακὼβ φευγων πλειόνων όπτασιῶν καὶ τουτων θείων κατη- 20,1
ξιοῦτο, καὶ μᾶλλον ὴρεμῶν αυτὸς ἔσχεν υπὲρ ἑαυτοῦ τὸν κυριον τὸν μὲν Λόιβαν ὲντρἐ-

26 ποντα, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμποδί3οντα. καὶ μετὰ ταῦτα γἐγονε τοῦ 'ίουδα πατὴρ, ἐξ οῦ
κατα σαρκα ἀνἑτειλεν ὁ κυριος, καὶ τας ευλογίας τοῖς πατριὰρχαις διὴκόνὴσε. Μωστἦς 2
τε ὁ θεοφιλὴς, ότε ἔφευγε, τότε καὶ τὴν μεγὰλὴν όρασιν είδε καὶ διασωθεὶς ἀπὸ τῶν διω-
κόντων προφὴτὴς είς Αίγυτιτον απεστἐλλετο διακονός τε τῶν τσσσυτων σημείων καὶ Β
τοῦ νόμου γενόμενος καθὴγὴσστο τοῦ τοσουτου λαοῦ ἐν τη ἐρὴμῳ. καὶ ὁ μὲν Δαυὶδ 8

30 Βῖωκόμενοῖ ἔδίδαοκεν· »ἑξὴρευξατο ὴ καρδία μου λόγον ἀγαθόνα καὶ »ὁ θεὸς ὴμῶν ὶ
ἐμῳανῶς ὴξει· ό θεὸς ὴμῶν καὶ ου παρασιωπὴσεται«. καὶ μᾶλλον δὲ 'ίσχυε λέγων· »ὲν Β 532
τοῖς ηθροῖς μου ἑπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μσυ‹‹, καὶ παλιν »ἐπὶ τῶ θεῶ ὴλπισα, οὐ φοβὴθὴσομαι

1 Ι. ΨΒΙ. Π. Βρε. 24, 13. 14 3 νἔΙ. ΠΙ. Βρε. 18, 1 4 νἕὶ. Ἑν. Κοἔ. 1, 15 5 νεί.
ίοὶι- 20. 19 μασ ορειτ 5. 75, 23 Π. 5ί.νεΙ.Ι1”.Οοι·. ιι, 32.33 6 Αρτ. 23, τι 9 ΙΙ. Τίιπ. 4, 6
ι5 Μτ. 5, ιο 16 Ε. Ξειρ. 3, 5-7 18/ιο Υεὶ. Ρε. 7, 2 23 νἔΙ. θεο. 3: Η. 25 νἔὶ. Οειι. 49, ιο;
Νμαι. 24, 17 27 νεί. Εκ. 3_ 3 Β. 3οἱ. Ρε. 44, 2; Ρε. 49, 3 3ι Ι. Ρε. 53, 9 32 Ρε. 55, ι2

ΒΚΡΟ ΚΕἙΥ” ὉΝΨ”

ι προκινδυνευειν ΠΝΨ | τῶν λαῶν] τοῦ λαοῦ Ρ 2 περὶ -ί- τοῦ Ν ί ὲξὸν -ί- ἦν Ψ ί
εῖλςπο Ψ 3 ὶὶαἕἀβελ Ρ 4 'ῖῷὶΐὸυ Ν ί 'Οχο3ίαν] 'Ο3ίαν ΒΝΨ 5 όπόστολος -]- ό ΒΨ
6 φεύγων ΒΝΨ | ὰκουσαντες -ί- ότι ΒΝ | ὑμᾶς δεῖ ~ ΠΝΨ 6/7 ὰνεβαλλοντο ΟἘΨΨ όπε-
βἀλλοῃο Ν. 7 ὡῖ ῖῖρὁἰ] 'πρὸ Τοῦ Ν | ίδίους] 'ίουδαίους Ν 7/8 σπευδων] φευγων ΠΝΨ
8 ἑΥἀννν'ῖο σΦα3ὁι-ιενος > Εν 9 σπἐνδσμαι] σπευδομαι Ν | ἀναλυσεὼς μου] ἐμῆς ἀναλυσεως Ν
ιο οϋτειι οὐδὲ ΒΝΨ Ι αυτῶν › Ν ί ον-ι-εη ωεε ρπνν Η σο-τοκ] σο-της νν Η αν-τη
οὐδὲ ἀῃὶ ΒΝ 'ῖῆὲ Εν Ι4 Θὶοῖ -ὶ· Οι Ν | καὶ › Ν· 16 ἐγίνστο] ἑγινὡσκετο Ν Ι εγίνετο
ὁ Τοὶοὶτποῖ ~ ΨΡ ί ὼιὶ ὥσπερ ΠΝ-ὶιν | χρυσίον Ν 17 καὶ αυτοὶ τότε] καὶτοιτε Β |
'ῖόῖεὶ 'Γε νν Βὲ Ν 18 αὐ“ῖυὺ5 › ΠΝΨ ιο τῶν -]- ἐκείνων ΠΝΨ | ἐτιτβουλῶν ΝΨ 2ο τὸν
ῖῶυ 3ῖὶ“ῖ0ὐν'ῖων Ν Ν 21 ἑγἐνοντο Κ 23/24 κατηξίωτο ΒΚΡΟ 24 ἔσχεν] είχεν ΒΝΨ 25 ἐξ
οῦ] ἐκ τοῦ Ψ 26 ανατεῖλαι Ψ ί ό κυριος] τὸν χριοτὸν Ψ Ι Μωυσης ΒΝΨ 27 ἔφυγε
ΒΝΨ | Καὶ' › Ν 29 τοῦε › Ν 3ο ὴιὶῶν > ΝΨ 3ι δὲ › ΌΝΨ 32 θεῷ] κυρίῳ Ψ

Αὼεμσεὶνε Π. Η
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82 Αροὶοεὶε σε ίιιεε εμε 2ο, 3-21, 4.

τί ποιήσει μοι ἀνθρωπος‹‹. φευγων τε καὶ όιποδιδρασκων ἀπὸ προσώπου Σαουλ εἰς τὸ
σττήλαιον έλεγεν· ››ἐξαπέστειλεν ἐξ ουρανοῦ καὶ έσωσε με, έδωκεν εὶς ὁνειδος τους κατα-
πατοῦντόις με· έξαττέστειλεν ό θεὸς τὸ έλεος αυτοῦ καὶ τὴν αλήθειαν αυτοῦ, καὶ έρρυσατο
τὴν ῳυχήν μου έκ μέσου οκυμνων‹‹. ουτω δὲ σωθεὶς κατ' οίκονομίαν καὶ αυτός γέγονε
μετὰ ταῦτα βασιλευς καὶ τὴν έπαγγελίαν ἔσχεν έκ σπέρματος αυτοῦ τὸν κυριον ὴμῶν 5
ανατεῖλαι. ὁ δὲ μέγας 'Ηλίας ἀναχωρῶν εὶς τὸ Καρμήλιον όρος έιτεκαλεῖτο τὸν θεόν,
καὶ τους μὲν τής Βααλ προφήτας τετρακοσίους όντας καὶ πλείους ὰθρόως ὰττήλειῳε, τους
δὲ πεμφθέντας έπ' αυτὸν δυο πεντηκονταρχους μετὰ τῶν έκατὸν λέγων· ››καταβήτω πῦρ
απ' ουρανοῦα, έν τουτῳ καὶ τουτοις έπστίμησε· τστήρηται δὲ καὶ αυτός, ῶστε τὸν 'Ελισ-
σαῖον ἀνθ' ἑαυτοῦ χρῖσαι καὶ τυπος εὶς ἀσκησιν γενέσθαι τοῖς υὶοῖς τῶν προφητῶν. 10
Παῦλος δέ ὁ μακαριος γρὰφων· ››οῖους διωγμους υπήνεγκα, καὶ έκ παντων με έρρυσατο
ό κυριος καὶ ρυσεται« μᾶλλον ίσχυε λέγων· ››ὰλλ' έν τουτοις πασιν υπερνικῶμεν, ουδέν
γὰρ ὴμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς αγαπης τοῦ Χριστοῦ‹‹· τότε γὰρ καὶ »ἐως τρίτου ουρανοῦ
ήρπὰσθη καὶ είς τὸν παρἀδεισον‹‹ ὰττηνέχθη, ένθα »καὶ ήκουσεν αρρητα ρήματα ἄ μὴ
ἑξὸν ἀνθρὼπῳ λαλῆσαι«. δια τοῦτο καὶ πεφυλακται, »ῶοτε από 'ὶερουσαλὴμ μέχρι τοῦ
'ὶλλυρικοῦ πληρῶσαι τὸ ευαγγέλιον«.

Ου μεμτιττέα αρα ουδέ ὰργὴ τῶν ὰγίων ὴ φυγή· εἰ γὰρ μὴ έξέκλινον τους διώκοντας,
πῶς έγίνετο το έκ σττέρματος Δαυὶδ ανατεῖλαι τὸν ὶ κυριον; ὴ τίνες έμελλον ευαγγελί-
3εσθαι τὸν λόγον τής αληθείας; καὶ γὰρ καὶ οἱ διώκοντες δια τοῦτο ἐ3ήτουν τους αγίους,
ῖνα μὴ ή ὁ διδασκων, ὁποῖα 'ὶουδαῖοι τταρήγγειλαν τοῖς όττοστόλοις· ἀλλὰ δια τοῦτο
παντα υπέμενον, ῖνα τὸ ευαγγέλιον κηρυχθη. ὶδου γοῦν καὶ οἕπως ἀγωνι3όμενοι ουκ
ὰργὸν είχον τὸν τῆς φυγῆς καιρὸν ουδέ διωκόμενοι ὲττελανθανοιττο της έτέρων ὼῳελείας,
ἀγαθοῦ δὲ λόγου διακονοι τυγχανοντες ουκ έφθόνουν ουδὲ ταυτης μεταδιδόναι τοῖς
πασιν, ἀλλὰ καὶ φευγοντες τὸ ευαγγέλιον έκήρυττον, καὶ προυλεγον μὲν τῶν έττιβουλευ-
όντων τας πανουργίας, ήσφαλἱεοντο δέ τους πιστους ταῖς παραινέσεσιν. ὁ μὲν ουν
μακαριος Παῦλος πείρα μαθὼν προυλεγε μέν· ››όσοι θέλουσιν ευοιεβῶς εῆν έν Χριστῷ,
διωχθήσονται«, έττήλειφε δέ ευθυς τους φευγοντας εὶπών· »δι, υπομονῆς τρέχομεν τον
προκείμενου ὴμῖν ὰγῶνα«. καν γὰρ αἱ θλίιμεις ῶσι συνεχείς, ἀλλ' »ή θλίιμις υπομονὴν
κατεργαεεται, ή δὲ υττομονὴ δοκιμήν, ὴ δέ δοκιμὴ έλπίδα, ὴ δέ έλπὶς ου καταισχυνεια. ό
δέ προφήτης 'Ησαίας προσδοκωμένης τοιαυτης περιστασεως υπεμίμνησκε καὶ ὶ έβόα·
››βαδι3ε, λαός μου, εῖσελθε εὶς τὰ ταμιεῖα σου, ὰττόκλεισον τὴν θυραν σου, ἀποκρυβηθι

Ι5

20

25

80

2 Ρε. 56, 4. 5 6 ΠΙ. Εεε. 18, 36. 4ο 8 Ιν. Εεε. 1, 1ο 9 νεί. ΠΙ. Βεε. 19, 19;
Ιν. Βεε. 2. Εὶίεει είε Τγρμε αετ Αεὶτεεε: Ι. Εὶειτι. 17, 1, ιἰειοεεὶε ῦὶεττιεοε Αὶεκ. $ὶ:1·οι1:ι. Ἑν 1ο5, 1 Ε.
(Π 294, 18 11.), νὶτε Ρε1οὶ1ο1τ1ί1 ρτὶτσει ο. 2 (διιὶεεὶεὶὶε ὶπιείοετειρὶιίεει. ιο 5. 2, ιο Ηειὶὶείο) 11 Π. Τί111.
3, 11 12 Κω. 8, 37. 35 13 Π. Εοτ. 12, 2. 4 15 Κιτι. 15, 19 2ο νεὶ. Αετ. 5, 28
26 Π. Τίι:ι1. 3, 12 27 Ηεὶο. 12, 1 28 Και. 5, 3. 4 31 ]εε. 26, 2ο

ΒΚΡΟ ΚΕΕΨ ὉΝΨ

2 ἐξ ουρανοῦ _ 3 ἐξαττέστειλεν > 1111 Τεκτε Υν, ει. Κο. μεοὶτεεττ. 4 καὶ αυτὸς > Ν 6 τὸ
Καρμήλιον όρος] τὸν Καρμηλον Ψ 7 τῆς › Εν 8 έπ' αυτόν] υπ' αυτῶν Ν ὶ λέγω Ψ ο καὶ' -ὶ-
ἐν Ψ 11 δὲ]τε ΚΕΕΥὉ Ι γρὰφων ἢ- φησιν Ψ 13 χωρήσει Β- (χωρίσει Β°) Π ί Χριστοῦ]
θεοῦ Ν 14 ὴρπασθη] ὴρπαγη Εῖὶῖν ί ήκοἶισεν ρήμδτα ἀρβητα Κ | μὴ] ουκ Ν 15 καὶ ΒΝ
τε ΒΡΟΚΕ › ΚΕΥΨΨ τότε Εοτιιπι. Μομτί. ὶ 'ὶερουσαλὴμ -ί- καὶ Ν 16 'ὶλλυρίου ΕΕ | πειτληρω-
κέναι Π πεττληρῶσθαι ΝΨ 17 έξέκλιναν ΒΝ 18 πῶς + αν Ν | έγένετο ΝΨ Ι τὸ › ΒΝ
19 καὶ: › ΠΝΨ 2ο ὁποῖα -ί- οί ΠΝ | ἀπήγγειλου Ν | ἀλλὰ > Εν | τοῦτο -ί- καὶ Β., ειὶιετ
ΦΧΡ. ΒΕ, -ί- ταῦτα Ψ 21 γοῦν] ουν ΒΝ γὰρ Ψ 22 ὼῳελείας] φυγῆς Ε* οοττ. νοι1 1. Ηα. 111 ὼφελείας
23 έφθόνουν] έφοβοῦντο ΠΝΨ | ταυτης] τουτου Ν 24/25 τας τῶν έπιβουλευόντων ~ ΒΝΨ
26 προυλέγε] που λέγει Ν | 3ῆν ευσεβῶς Ν ΒΝΨ Ι έν Χριστῷ 3ῆν ευσεβῶς ~ Ν 27 έττείληφε
ΒΒΕΠ ἐιττήλειφε Ν υπήλειφε Ψ | τρέχωμεν Π 29 ου καταισχυνει] ουκ αὶσχυνει Ν 3ο τῆς
τοιαυτης Ν | υττανεμίμνησκε Β 31 βὰδιεε -]- ὁ Εν ὶ ταμεία Ψ Ι σου > Ψ



Αροὶοεὶε αε Εμεει εμε 21, 5-23. 2. 83

Ου Μ.μικρόν όσον όσον, έως αν παρέλθη ὴ όργή«. ό Ἐκκλησιαστὴς εὶδὼς τας κατα
τῶν θεοσεβῶν έιτιβουλας καὶ λέγων· ››έαν συκοφαντίαν πένητος καὶ αρπαγὴν κρίματος
καὶ δικαιοσυνης ῖδης έν τη χώρα, μὴ θαυμασης έν τῶ πραγματι, ότι υψηλός έπανω
υψηλοῦ φυλαξαι καὶ υψηλοὶ έτι" αυτής καὶ περισσεία γὴς‹‹ εἶχε τόν πατέρα ἑαυτοῦ τόν

ε Δαυὶδ πείρα καὶ αυτόν μαθόντα τα ἐν τοῖς διωγμοῖς καὶ ασφαλιεόμενον τους πασχοντας
ἐν τῷ λέγειν· ››ανδρί3εσθε, καὶ κραταιουσθω ή καρδία υμῶν παντες οἱ έλπίεοντες έττὶ
κυριον«· τοῖς γαρ οῦτως υπομένουσιν ουκ ανθρωπος, αλλ' αυτός φησι· »κυριος βοηθή-
σει, καὶ ρυσέται αυτους, ότι ὴλπισαν έπ' αυτόν‹‹· καὶ γαρ καγὼ ιιυπομένων υπἐμεινα
τόν κυριον, καὶ προσέσχε μοι, καὶ εὶσήκουσε τῆς δεήσεὼς μου, καὶ ανήγαγέ με έκ λακκου

ιο κατωτατου καὶ από πηλοῦ ὶλυος‹‹. ὼφέλιμος αρα τοῖς λαοῖς καὶ ουκ ακαρπος ὴ φυγὴ
τῶν αγίων δείκνυται, καν τοῖς Ἄρειανοῖς μὴ δοκη.

Ουτω μὲν οῦν οὶ αγιοι, καθαπερ εῖρηται, φευγοντες κατα περιττόν καὶ δι' οίκονομίαν
έφυλαιτοντο ῶσπερ ἰατροὶ τῶν δεομένων χαριν. τοῖς δ” αλλοις καὶ πασιν απλῶς ὴμῖν
τοῖς ανθρὼποις νόμος ουτος, φευγειν διωκομένους καὶ κρυπττεσθαι εητουμένους, καὶ μὴ

ιε προπετευεσθαι μέν έν τῷ πειραεειν τόν κυριον, περιμένειν δὲ αυτους, καθα προεῖπον,
έως αν ὁ ὡρισμένος τοῦ θανατου χρόνος έλθη ὴ ό κριτής τι περὶ αυτῶν βουλευοηται,
όπερ αν αυτῷ δόξη καλῶς ὶ έχειν· είναι μέντοι τουτους έτοίμους, ὥστε καιροῦ καλέσαντος
καὶ κρατηθἐντας ››αγωνί3εσθαι υπὲρ τῆς αληθείας μη(ρι θανατου‹‹. ταῦτα καὶ οί μα-
καριοι μαρτυρες έν τοῖς κατα καιρους διωγμοῖς έφυλαττον, καὶ διωκόμενοι μὲν έφευγον,

εο καὶ λανθανοντες έκαρτέρουν, ευρισκόμενοι δὲ έμαρτυρουν. εῖ δὲ καί τινες ἐξ αυτῶν
ἐαυτοῖς προσήρχοντο τοῖς διὼκουσι, καὶ τοῦτο ουχ απλῶς ἔπραττον· έμαρτυρουν γαρ
ευθυς καὶ πασιν ηίνετο φανερόν, ότι παρα τοῦ πνευματος ήν καὶ αυτῶν ὴ προθυμία
καὶ ή τοσαυτη πρόσοδος.

Ουκοῦν ότε τοιαῦτα τοῦ σωτήρός ἐστι τα παραγγέλματα καὶ τοιαῦται τῶν αγίων
εε αί πραξεις, εὶπατωσαν ὴμῖν οἱ μηδ' ότιοῦν αν τις είποι κατ' αξίαν ἑαυτῶν ακουοντες,

πόθεν έμαθον αυτοὶ τό διὼκειν; από μὲν γαρ τῶν αγίων, ουκ αν είποιεν, από δὲ τοῦ
διαβόλου (τοῦτο γαρ αυτοῖς περιλείπεται) τοῦ λέγοντος· »διώξας καταλήιμομαι«. καὶ
τό μὲν φευγειν ό κυριος προσέταξε, καὶ οὶ αγιοι έφυγον, τό δέ διὼκειν διαβολικόν έστιν
έπιχείρημα, καὶ κατα παντων αυτός αὶτεῖται τοῦτο. τίνι τοίνυν δεῖ προσθέσθαι, παλιν

εο λεγέτωσαν, τοῖς τοῦ κυρίου ρήμασιν ὴ ταῖς αυτῶν ὶ μυθολογίαις; τίνων δὲ δεῖ μιμεῖσθαι
τας πρὰξεις; τῶν αγίων ή ῶν αν έττινοήσωσιν αυτοί; έπειδὴ δέ ῖσως ουδέ ταῦτα δια-
κρίνειν αυτοὶ δυνανται (πεπήρωνται γαρ τὴν διανοιαν καὶ τὴν συνείδησιν, ὡς είπεν
'ὶ·ὶσαίας, καὶ νομίεουσι »τό πικρόν είναι γλυκυ καὶ τό φῶς σκότος‹‹), παρελθὼν τις έξ
2 Εοεὶ. 5, 7. 8 6 Ρε. 3ο, 25 7 Ρε. 36, 4ο 8 Ρε. 39, 2. 3 15 νεὶ. οδεα δ. 79. 15
18 ]εε. δὶ.τ. 4, 28 27 Εκ. 15, 9 26 νεί. οὶ:ιε11 5. 73, 21 33 ]εε. 5, 2ο

ΒΚΡΟ ΚΕΕΨ ΒΝΨ 18 ταῦτα _ 2ο έμαρτυρουν = δοὶκτεεεε ὶιίετ. εοοὶ. ΠΙ Β, 43 (41ο, 14-16)

1 όσον όσον › ΝΨ | όσονε › Β ὶ όργὴ -ί- κυρίου 13 Ι εὶδὼς] ὶδὼν Ψ 3 τῇ › ΠΝΨ
4 εὶχε -ί- γαρ Ν 5 τα › ΠΝΨ 7 ουκ] ουχ Π ὶ φησι › ὶ111 Τεκτ Ν, φησί ειειεὶτ κυριος
ει. Βεὶ. Ν | φησι -ὶ- ὁ ΨΝ Β αυτους -ὶ- καὶ σώσει αυτους Ι)Ν”Ψ 1ο κατωτατου] ταλαιπωρίας Ψ ὶ
ὶλυος] υλεως ΒΕ* ( Ρ) Β (υλ.] ὶλυος Εθ ὶ ὶλυος -]- καὶ ΒΨ 11 τοῖς αγίοις Β 12 οῦτω μέν ουν οὶ] οὶ
μὲν ουν ΒΝΨ 13 ὥσπερ -ὶ- οὶ Ψ Ι ὴμῖν απλῶς ~ Β 16 χρόνος τοῦ θανατου ~ ΒΝ ὶ
έλθη] έλεγχθῆ Π | βουλευσεται Β· (-οεηται Βε) Β 17 τουτους] ουτως ΠΝΨ 18 αληθείας]
έκκλησίας Ν | μέχρι -ί- καὶ Υ” Ι ταῦτα] οῦτω δοὶττ. 19 καὶ διωκόμενοι μέν έφευγον > Ν |
2ο λανθανοντες -ὶ- μὲν Ν 21 ἐαυτοῖς ΙΌΕΒΨ αυτοῖς ΒΚΡΟ Κ° Ρν ἐαυτους Ν | προσήρχοντο]
έξέδιδον Ν ὶ καὶ › Ν Ι ουχ απλῶς τοῦτο εν Ν 23 τοσαυτη] τοιαυτη ΒΝΨ | πρόοδος ΕΨ
24 τοῦ σωτῆρός ἐστι τα] τοῖς τισι Ν 25 αὶ > Ψ | ἑαυτῶν] αυτῶν Π αυτοῦ Ν 27 περιείληπ-
ται Β 28 ἑφευγον ΡΒΝΨ 29 τίνι] τίσι Ρ | προσθέσθαι] προσἐσθαι Ν 3ο τοῦ κυρίου
τοῖς ~ Ν ὶ αυτῶν] έαυτῶν Ψ 31 ἐπειδὴ] έττεὶ Β | δὲ › Ψ Ι ουδέ › Ρ., ιτειεὶιεεττ. Ρε
32 αυτοὶ διακρίνειν ~ ΕΝ Ι δυνανται αυτοὶ ~ Ε ί πεπὼρωνται ΒΝΨ | γαρ -ί- αυτοὶ Ν |
διανοιαν -ί- αυτῶν Ν 33 'Ησαίας ΒΚΡΟΒΝ ό 'ὶ·ὶσαίας ΒΕΡΨΨ
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84 Αροὶοεὶε είε ίμεε εμε 23, 2--24. 6.

ὴμῶν Χριστιανός ἐντρεκματω τουτους μεγαλη τή φωνή λέγων· ”»αγαθόν πεποιθέναι έττὶ
κυριον‹‹ ή ταῖς τουτων προσέχειν μωρολογίαις. τα μὲν γαρ τοῦ κυρίου ρήματα εωὴν
αὶὡνιον έχει, τα δὲ παρα τουτων προφερόμενα πανουργίας καὶ αὶματων ἐστὶ μεστα.”

'ὶκανα μὲν ουν ταῦτα τὴν μανίαν τῶν ασεβῶν ανατρέιμαι καὶ δεῖξαι μηδὲν έτερον
αυτους οπουδαεοντας ή ῖνα μόνον είς λοιδορίας καὶ βλασφημίας φιλονεικῶσιν. ἐπειδὴ
δὲ απαξ χριστομαχοι τολμήσαντες είναι, λοιπόν καὶ φιλοπραγμονες γεγόνασιν,|ῖξετα-
εέτωσαν όμως καὶ τόν τρόπον τής αναχωρήσεως καὶ μανθανέτωσαν παρα τῶν ίδίων.
ήσαν γαρ Ἄρειανοὶ συνδραμόντες τοῖς στρατιὼταις εἰς τό παροξυνειν αυτους καὶ αγνο-
οῦσιν αυτοῖς δεικνυειν ὴμᾶς. καὶ εὶ καὶ ουτως ασνμπαθεῖς τυγχανουσιν, αλλα καν ακου-
οντες ὴρεμείτωσαν αὶσχυνόμενοι. νυξ μέν γαρ ήδη ήν, καὶ τοῦ λαοῦ τινες έτταννυχιεον
προσδοκωμένης συναξεως· ό δὲ στρατηλατης Συριανός έξαίφνης έιτέοτη μετα στρατιω-
τῶν πλεῖον πεντακιοχιλίων ἐχόιττων όπλα καὶ ξίφη γυμνα καὶ τόξα καὶ βέλη ὶκαὶ ρόπαλα,
καθα καὶ πρότερον είρηται. καὶ τὴν μέν έκκλησίαν αυτός περιεκυκλωσε στήσας τους στρα-
τιωτας συνεγγυς, ὡς μὴ δυνασθαί τινας από τής έκκλησίας ἐξελθόντας παρελθεῖν αυτους.
ἐγὼ δὲ αλογον ὴγουμενος ἐν τσσαυτη ουγχυσει καταλεῖψαι τους λαους καὶ μὴ μαλλον
προκινδυνευειν αυτῶν, καθεσθεὶς έπὶ τοῦ θρόνου προέτρεπον τόν μέν διακονον ανα-
γινὼσκειν ιμαλμόν, τους δέ λαους υπακουειν· ››ότι είς τόν αἰῶνα τὸ έλεος αυτοῦ‹‹ καὶ
παντας ουτως αναχωρεῖν καὶ είς τους οῖκους απιέναι. αλλα τοῦ στρατηλατου βία
λοιπόν έπεισελθόντος καὶ τῶν στρατιωτῶν περιλαβόντων τό ὶερατεῖον ένεκα τοῦ συλ-
λαβεῖν ὴμας, οἱ μὲν ευρεθέντες ἐκεῖ κληρικοὶ καὶ οἱ από τῶν λαῶν ἐβόων, ήξίουν αναχωρεῖν
ήδη καὶ ὴμας· έγω δέ μαλλον αντέλεγον, μὴ πρότερον αναχωρήσειν εὶ μὴ παντες καθίέκασ-
τον υπεξέλθοιεν. αναοτας γοῦν καὶ προσταξας ευχὴν ουτως αντηξίουν απιέναι πρότερον
τους παντας, ”βέλτιον είναι' λέγων 'ἐμὲ κινδυνευειν ή βλαβήναί τινας ἐξ υμῶν'. έξελ-
θόντων τοίνυν τῶν πλείοτων καὶ τῶν λοιπῶν έπακολουθουντων οἱ ουν ὴμῖν όντες έκεῖ
μοναχοὶ καί τινες τῶν κληρικῶν ανελθόντες εῖλκυσαν ὴμας. καὶ ουτως, έπὶ μαρτυρι τη
αληθεία, τῶν στρατιωτῶν τῶν μὲν περιεστηκότων τό ὶερατεῖον, τῶν δὲ περιερχομένων
1 Ρε. 117, 8 2 νεὶ. ]οὶ1. 6, 68 1ο Β. νεί. εὶίε δεὶ1ὶΙαε1·ι.ιι1ε 111 αεττι Ρτοτοὶτοὶὶ αει· σΙε1τει1α.τὶ.ι:ιίεοὶ1ει1
Ο-ει:τιεὶ11εὶε Ατὶιεμ. Ιτίετ. Ατίειιι. 81 (Μὶεμε 25, 792 Β, εὶσεμόε ο. 48; εροὶ. εεί Εομετ. 25. Τ..ι1οὶ.ἱετ Οεὶ., αε ε.
Αὶὶιιεμειεὶο Π 22, ΟδΕΕ 14, 188, 1οΕ.). Πίε νοτεαμεε ερίεὶτεμ εὶοὶ1 1ιε.εὶ1 όειτι ὶὶὶ:ετεὶι1ετί11:ι11:ιει1όει:ι Ζεμετιίε
αεε Ρτοεοὶτοὶὶε, αει· ὶιὶεὶοτίε. Ατὶ1ε.ι1ε.εὶ.ί ο. 5 (Οσα. νετομ. ΕΧ Ε. ιοθὶλ) μμα αεε Κερὶτεὶεὶοσ 2μι:ι1 Εεεεὶστὶεἱ αεε
]ε.Ι11·εε 356 ί.ι1 αει· Νε‹:ὶ1ὶ: νοιμ 13. 2μτι:ι 14. Μεσὶιὶι· 356 (= 8.-9. Ρεὶστ.) εὶσ. Βετ $εὶ1εμρΙεὶ2 ίεε αίε
Τὶτεομεεὶτίτοὶτε, εο 2μοὶ1 Ερὶεέιιὶει Α1:ι111σο11ὶε αε Ρειοὶτοττιὶο 31 (δμὶσεὶαιει ὶ12εὶοε1·ειρὶ:ίεει 19 Ξ. 117, 35 1.). Πε:
Πμκ Ξντίεομε ναειτ εοὶεοτι εείί: ὀε1:ι1 1ο. Τγρί (= 6. ]ε1ι.) 356 ττιὶτ αετμ Νοἐετ Ηίὶετὶμε μμό αεμ Ι.εείοι1ε11
ί11 αετ Ξτειότ. Πει· Μοτιειι: νοτ αετ Βεεετ2μ1:ιε αετ Τὶ1εσι:ιειεὶ11τεὶ1ε ννειτ 1:ι1.ίτ Υ”ετὶ:ιει11αὶμι:ιεε1:ι νετει.τίσὶ:ιει1, νο11
αεμεμ Αέ.ὶ1ε.ι:ι., ειροὶ. αεὶ Οοτιετ. 22 Β. Βετὶεὶετετ 17 Εε ννμτεὶε αετ Ρε. 136 τεερομαίετὶ, εί1:ι ίυι· αετι
Αμεεμὶσὶίεὶτ Βεεομεὶετε ρειεεεμαετ Ρε2ὶ.ι:τι

ΒΚΡΟ ΠΕΕΥ ΒΝΨ 6 έξε-τα3έτωσαν _ 85, 4 ήδυνήθημεν = Τὶιεοαοτετ ὶσὶετ. εεοὶ. ΙΙ 13, 4_8
(123, 19_124, 22)
1 ὴμῶν] υμῶν Ψ ί αγαθόν -ί- τό ΠΨ 2 προσέχειν ταῖς τουτων _ ΡΠΝΨ ί προσεήςειν] πε-
πονθἑναι Ε ί γαρ > ΠΝ 3 τουτω Β | έκφερόμενα Ψ | έστὶ] εὶσὶ Κ 4 ουν -ί- ἐστι ΠΝ
6 είναι _ γεγόνασιν > Ἐν νομ ερ. Ηα. ει. Κα. 6/7 έξετασατωσαν ΠΝΨ Τὶταε. 9 αυτοίς ›
Τματ. | δεικνυναι ΒΝΨ ΤΙ1ι:Ιτ. | καὶ] > Τὶτἐὶτ. (τ Β3) ί καὶε › Κ* (1ιειεὶ1εει.τ. 1ι°) Κ Τὶ:ιι:ὶι:.
(ν Τ) ὶ σνμπαθεῖς Β 1ο ὴρεμήτωσαν ΒΕΨ | ήν ήδη _ ΒΨ Ι ήν › Ν ί καὶ -ί- τις έκ
Ν [ λαοῦ _ 11 στρατηλατης › Ν 11 Συριανός › ΕΝ Τματ. ί έξαίΦνΤ19 > Ψ 12 πλεῖον]
πλέον ΡΒΝΨ πλέον ή Τὶιατ. 13 περιεκυκλωσε] περιετείχισε Ε ὶττι Τεκτ, περιεκυκλωσε 2. Κα. Ε
14 ὡς] ὥστε Ν Ι έξελθόντας από τής έκκλησίας _ ΠΨ Τματ. ί αυτους › Ψ 16 τόν μέν
διακονον προέτρεπον _ Ν | μὲν τόν _ Κ 16717 αναγινωσκειν -ί- τόν Ε 18 οῦτως παντας
_ Υ' ί βία › ὉΝΨ Τὶιατ. 19 στρατιωτῶν] στρατῶν Β ί ένεκεν Τὶεαι. 2ο έβόων -ί- καὶ
Τὶταε. (Α1·ΒεΤ) ί ήξίουν -]- τε ΕΨ 21 αναχωρήσειν -ί- ήδη καὶ ὴμας, έγω δέ μᾶλλον αντέλεγον Π
νεὶ. Ζ. 21 22 έξέλθοιεν Ν Τὶ:ιαὶ:. (ν) ί γοῦν] οῦν ΕΨΝΨ Τὶ:ιαὶ:. | πρότερον › ΕΝ Τμότ.
24 πλείοτων] πλειόνων ν ί έκεῖ όντες _ Β | ἐκεῖ › Ν 25 έλθόντες Ψ 25/26 τῆς αλη-
θείας Ε 26 τῶνε > ΚΕΕ Τὶιεὶτ. (Αμ)
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Αροὶοεὶει αε ίμεε εμε 24, 6-26, 3. 8ὀ

τὴν ἐκκλησίαν διήλθομεν τοῦ κυρίου όδηγοῦντος καὶ αυτοῦ φυλαττοντος ὶ λαθόντες
αυτους ανεχωρήσαμεν δοξα3οντες μεγαλως αυτόν τόν θεόν, ότι μήτε προδεδὼκαμεν
τόν λαόν, αλλα καὶ προπέμψαντες αυτους διασωθήναι καὶ διαφυγεῖν τας χεῖρας τῶν
εητουντων ήδυνήθημενΪ

ε Τής τοίνυν προνοίας ουτως καὶ παραδόξως ρυσαμένης, τίς αν δικαίως μέμψιν ἐπα-
γαγοι, ότι μὴ τοῖς εητοῦσιν ἐαυτους ἐκδότους δεδὼκαμεν ή υποστρέῳαντες ἐνεφανίσαμεν
ἐαυτους; τοῦτο γαρ ἐστιν αιπικρυς αχαριστήσαι τῷ κυρίῳ παρ' έντολήν τε αυτοῦ πραξαι
καὶ ταῖς τῶν αγίων μαχεσθαι πραξεσιν. ή ὁ τοῦτο μεμφόμενος τολμησατω καὶ τόν
μέγαν απόστολον Πέτρον αὶτιασασθαι, ότι καίτοι συγκλεισθεὶς καὶ τηρουμενος υπό

ιο στρατιωτῶν ήκολουθησε τῷ καλοῦντι αγγέλῷ καὶ έξελθὼν από τής φυλακής καὶ δια-
σωθεὶς ουχ υπέστρεςμε καὶ παραδέδωκεν ἑαυτόν, καίπερ ακουσας α πεποίηκεν Ἡρωδης.
μεμφέσθω δὲ μανεὶς ό Ἄρειανός, ότι μήτε Παῦλος ό απόστολος χαλασθεὶς από τοῦ τείχους
καὶ διασωθεὶς μετέγνω καὶ υποοτρέψας έκδοτον ἑαυτόν δέδωκε, μήτε ότι Μωσής υπέ-
στρεψεν από Μαδιαμ είς Αῖγυπτον, ῖνα κρατηθη παρα τῶν εητουντων, μήτε ό Δαυὶδ έν

ιε τῷ οττηλαίῷ έδειξεν ἑαυτόν τῷ Σαουλ. αλλα καὶ οί υὶοὶ τῶν προφητῶν έμειναν έν τοῖς ὶ
σπηλαίοις καὶ συ παρέδωκαν ἐαυτους τῷ Ἄχααβ. τοῦτο γαρ ήν παλιν παρ' έντολὴν
ποιεῖν λεγουσης τής γραφής· ››ουκ έκπειρασεις κυριον τόν θεόν σου‹‹.

Τοῦτο γοῦν ευλαβουμενος καγὼ καὶ ταῦτα μαθὼν ουτως έμαυτόν ήγαγον καὶ ουκ
αθετῶ τὴν είς ἐμέ γενομένην παρα τοῦ κυρίου χαριν καὶ βοήθειαν, καν οῦτοι μαινόμενοι

20 τρίεωσι τους όδόντας καθ” ὴμῶν. καὶ γαρ τοιοῦτος ό τρόπος τής αναχωρὴσεως ὴμῶν
γέγονε, καὶ ὴγοῦμαι μηδεμίαν αυτὴν έχειν μέμψιν παρ' οίς έστιν ό λογισμός υγιής,
όπουγε καὶ κατα τὴν θείαν γραφὴν οῦτος ὴμῖν παρα τῶν αγίων εἰς διδασκαλίαν ό τυπος
παρεδόθη. αλλ' ουτοι, ως έοικεν, ουτε τι τῶν ατολμήτων παρορῶσιν ουτε παραλίμ-
πανειν τι βουλονται, ό μὴ τὴν πονηρίαν αυτῶν καὶ τὴν ὡμότητα δείκνυσι. καὶ γαρ
καὶ ὁ βίος αυτῶν τοιοῦτός ἐστιν, οίοί εὶσι καὶ τῷ φρονήματι καὶ ταῖς φλυαρίαις. καὶ ουκ
αν είποι τις τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα κατ' αυτῶν, οία καὶ όσα πραττοντες αυτοὶ ουκ αίσ-
χυνονται. ό μέν γαρ Λεόντιος διαβαλλόμενος μετα γυναικός τινος νεωτέρας λεγο-
μένης Ευστολίου καὶ κωλυόμενος συνοικεῖν αυτή δι' αυτὴν ἐαυτόν απέκοςμεν, ίν' ἐπ' αδείας

Ζό

1 Ε. Αεὶ1ε.ι:ιε.εὶμε ὶσὶὶεὶσ ίπ αετ δτειείτ ίπ εί11ει11 νετείτεεὶε, αεε εείιτιε Οεετιει· μίεττιεὶε εμἱίεμαεμ 9 νεί.
Ασε. 12, όἔ. 12 νεί. Π. Εοτ. 11, 33 13 νεί. Εκ. 2, 15 Ε. 14 νεί. Ι. Εεε. 24, 4 Η. 15 νεί.
ΠΙ. Εεε. 18,4 17 Με. 4, 7 (Εεε. 6, 16) 2ο Ζμ τρί3ειν: Με. 9, 18; εὶ11 δεί Αὼεμεείμε εεὶ:ι1· δε-
Ιὶεὶπετ Αμεα1-ι.ι‹:ὶτ: ασ εε1ιτ.Είοι1. 16 (οὶσεμ Ξ. 58, 2); ὶ:ιίετ. Ατὶειμ. 68 (Μὶεμε 25, 776 Α); 72 (Μίεπε 25, 781 Α)
27 Ατὶπεμειείμε ν.·ίε‹:Ιε1·ὶ1οΙί: αίεεε ὶσόεε Ν2.εΙ1.τεαε, ὶ:ι.ίετ. Ατίεπ. 28 (Μίεμε 25, 725 Α). Ι... εεὶτ εομετ ειὶε εὶ.ι;1
τεοὶ1τε‹:ὶ12Ηε1ιετ Μεμτι νεὶ. Ωὶττομ. Ρεεεὶσ. Ρ. 535, 14 εα. Βοειμ (= Ρὶιὶὶοετοτείμε εα. Βίεὶεε 8. 215, 1ίἕ.)

ΒΚΡΟ ΒΕΕΨ Ε (δίε Ζ. 24: ό μὴ) ΝΨ 27 ό μὲν _ 85, 2 καθηρέθη = Τὶ1εοαο1·ετ ὶιίετ. εεεὶ. Π 24, 2
ίιεε. 1-5)
1 φυλαττοντσς _ καὶ Τματ. 2 αυτόν > Ψ Τὶιατ. (τ Εεεε.) ί προεδὼκαμεν Ε προυδωκαμεν Ν Ι
προδεδὡκαμεν -ί- αυτόν Β., εκρ. Β® 3 διαφυγεῖν] διεκφυγεῖν ΕΨ ΤΙ1αι:. (1 2 Τ) έκφυγεῖν Ν ί
τας χεῖρας › Ε 5 καὶ › ΥΕΝ 5/6 έπαγοι ΝΨ έπαινοῖ Ε 6 ή > Ε | ένεφανήσαμεν Ε
7 αχαριοτήσαι _ 9 καίτοι] τό τοῦ μεγαλου αποστόλου Πέτρου ὡς πρσδοθεὶς δια τό κήρυγμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ τὴν διδασκαλίαν τὴν αποστολικὴν τοῦ κυρίου μήποίὶ) βουλομένου διαπλήρωσε πᾶσαν αυ-
τοῦ τὴν διδασκαλίαν καὶ τοῖς Ε Ι κυρίῳ] θεῷ Ρ κυρίῳ καὶ Ν 8 τοῦτο] τουτῳ ΡΕΝ 1ο καὶ
έξελθὼν] διεξελθὼν Ε 11 παραδέδωκεν ΚΡΟ ΒΕΡΎ παρέδωκεν ΒΕΝΨ | ἐαυτόν] αυτόν Ψ
12 μαἦ Ψ | Ἄρειανός] 'Άρειος ΕΝ | Παῦλος › Εν 13 ἐαυτόν έκδοτον _ Ε | ότι > ΕΝΨ
14 ίνα -ί- μὴ Β* ίεετὶὶεὶ: Β°) ΕΕΥ' | παρα] υπό Β 15 οί › Ν 16 παλιν › Ψ 17 έκπει-
ρασης ΕΝ 18 μανθανων ΕΝΨ ὶ καὶ ουκ _ 21 γηονε] πρός τό πληρῶσαι μαι (= με) τὴν
διδασκαλικὴν τῶν πατέρων πρόσταξιν καὶ ουτε έμαυτόν έκδοτον (έκδοτων Ε) τῷ θανατω πεττοίηκα
μήπως (μήπος Ε) είς (ης Ε) υπεριφανίαν λογισθῶ, μήτε παλιν κρατηθεὶς ήρνησαμην Ε 19 παρα › Ν ί
καν] έαν | ουτοι] ουτω Ψ 2ο τρί3ουσι ΝΨ 21 αυτὴν] αυτῶν Ν ί μέμψιν έχειν _ Ρ
23 τι › Β 25 ουκ] όσα ΝΨ 26 οία › Ν | αυτοὶ] οῦτοι Ν 27/28 λεγομένης -ί- παρα Ν
28 Ευοτολίου] Ευτολμίου Ψ Ευστολίας Τματ. (1 2 Νίε.) ί ,καὶ κωλυόμενος] κεκωλυμένος ΝΨ Τὶτατ.
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86 Αροίοείει αε ίιιεε εμε 26, 3_27, 2.

έχη διατρίβειν μετ' αυτής. καὶ τὴν μἐν υποωίαν ουκ απενίψατο, δια τοῦτο δὲ μαλλον
καὶ πρεσβυτερος ῶν καθηρέθη, εἰ καὶ Κωνσταντιος ό αὶρετικός έβιασατο λέγεσθαι αυτόν
ἐπίσκοπον· ό δὲ Ναρκισσος αλλα τε πολλα κακα έχων καὶ τρίτον ἐν διαφόροις ὶ συνό-
δοις καθηρέθη· καὶ νῦν αυτός ἐστιν έν αυτοῖς ό πονηρότατος. ό δέ γε Γεώργιος
καὶ πρεσβυτερος μέν ῶν δια τὴν κακίαν αυτοῦ καθηρέθη, καὶ όνομασας δἐ ἑαυτόν ἐπίσκο-
πον ουδὲν ήττον παλιν καθηρέθη έν τή κατα Σαρδικὴν μεγαλη συνόδῳ. έχει δέ τι καὶ
πλέον, ότι καὶ 3ῶν ασὼτως ουκ έλαθεν· αλλα καὶ παρα τῶν οὶκείων καταγινωσκεται τό
τέλος τοῦ 3ήν καὶ τὴν ευθυμίαν έν τοῖς αῖσχἰστοις μετρῶν.

'Ἐκαστος μέν οῦν τόν έτερον ἐν τοῖς ὶδίοις πλεονεκτεῖ κακοῖς, κοινός δἐ σπῖλός ἐστιν
αυτοῖς, ότι τὴν αίρεσίν εὶσι χριστομαχοι καὶ ουκέτι Χριστιανοί, αλλα μαλλον Ἄρειανοὶ
καλοῦνται. ὶδου ταῦτα διαβαλλειν αυτους έδει· αλλότρια γαρ τής έν Χριστῷ πίστεως
ἐστιν. αλλα ταῦτα μέν δι' ἐαυτους κρυπτουσιν, ουδέν δέ θαυμαστόν, εὶ τοιοῦτοι όντες
τῷ φρονήματι καὶ τοιουτοις συμπλεκόμενοι κακοῖς τους μὴ συντρέχοντας αυτῶν τή
ασεβεστατη αὶρέσει διώκοντες 3ητοῦσι. καὶ αναιροῦντες μὲν χαίρουσι, μὴ τυγχανοντες
δέ ῶν ευχονται, λυποῦνται ὶ καὶ νομί3ουσιν αδικεῖσθαι, όταν, καθα προεῖπον, βλέπωσι
εῶντας ους αποθνήσκειν βουλονται. εῖη δέ τουτους ουτως αδικεῖσθαι, ῶστε αυτους μἐν
ασθενεῖν ἐν ταῖς αδικίαις αυτῶν, τους δὲ διωκομένους παρ' αυτῶν ευχαριστεῖν τῷ κυρίῳ
καὶ λέγειν τα ἐν τῷ κς' ' ψαλμῷ. · »κυριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι;
κυριος υπερασπιστής τής 3ωής μου, από τίνος δειλιασω; έν τῷ έγγίεειν έπ' ἐμἐ κακοῦντας
τοῦ φαγεῖν τας σαρκας μου, οί θλίβοντές με καὶ οὶ έχθροί μου αυτοὶ ήσθένησαν καὶ έπεσον«·
καὶ παλιν έν τῷ λ' ψαλμῷ· ››έσωσας έκ τῶν αναγκῶν τὴν ςμυχήν μου, καὶ ου συνέκλεισας
με είς χεῖρας ηθρῶν· έοτησας ἐν ευρυχὼρῷ τους πόδας μου«, ἐν Χριστῷ 'ὶησοῦ τῷ κυρίῳ
ὴμῶν, δι' ου τῷ πατρὶ ἐν αγίῷ πνευματι ὴ δόξα καὶ τό κρατος εὶς τους αὶῶνας τῶν
αὶὼνων. αμήν.

2 Ι.. ιν·ι.ιι·αε εὶε Νειεὶτίοίεει· αεε Ξτερὶτεμ Βὶεσὶτοἱ ν. Α.ι°1ὶ:ίοοὶ11ει1, νεὶ. ὶ1ίεἑ. Α1·1ε.1:ιοτμι:ι1 2ο (Μίεταε 25, 717 Β)
3 Νετοίεε ιινιιταε ί.τι Α11ἑἰοοί1ὶει1 325 (Πίτα. 18; ΠΙ 4ο, 6), ίπ δεταιεει (νεί. 2. Β. Αέὶ:ι:-111. ειροὶοε. εεομτιαει.
47, 3; μι:ιτε1:ι 5. 123, 8) ε1τ.ὶεοι1111:ιι.ι11.ί21ε1τ. Ψίο ετ 211111 ι:ὶ1·ίὶ:ἑε.ι1 Μεὶε νει·ι.ι1·ἑεί.ὶτ κνμταε, ίεὶ: μμὶσείκσομτ.
Ατμεμεεὶμε ὶ1εε·ί: ετετε όεεσμαετεμ Ηεθ εεεεμ Ν. 4 Οεστε ννι1τεὶε είε ε.ὶε11ε11α1·ὶ.ι1ίεοὶ:ιε1· Ρτεείσγὶετ
(νεί. Ρ11ὶ1οετο1·ε·ὶμε ἩΙΙ 17) νοτι Αὶεκετιεὶει· εεὶ1οι1 νοτ Νίεεεε ε1τ1εσ1:σ111ι.ι11ὶ2ὶετὶ: (Πτὶε. 12; ΙΠ 19, 1. Πτὶτ.
16; ΠΙ 31, 5; Αὼεμ. εροί. εεε. 8, 3; ι111ί:ει:ι 8. 94, 9). νομ εὶμετ δεΙὶσεί:ε1·11ει1.ι:ιμ11ε ίεε 1ιίεὶ1εε ίσεὶτ.211.π1.
Ρὶίι· αὶε νετμτεεὶὶμπε ὶτι δεταὶοε νεὶ. ινεε 211 Νετεὶεε εεεεετ ίεε. Είε ασωτία αεε Ο. ὶεὶ εί.ι1 Ρτσαμίτἐ
αει· Ροὶετσὶὶε αεε Ατὶιεμσείμε 13 Ι. Ρετ. 4, 4 18 Ρε. 26, 1. 2 21 Ρε. 3ο, 8. 9

ΒΚΡΟ ΒΕΡν Νίν

1 έχει Ν Τὶιαε. (ΒΟ) | μἑν › Ν Τὶιατ. (Β) 2 εὶ καὶ _ 3 ἐπίσκοπον › ΝΨ 3 Ναρ-
κισος Ρ 4 γε ΒΚΡΟΚ › ΕΕνΝΨ 5 αυτοῦ] ἑαυτοῦ Ν 6 Σερδικὴν Β 7 καὶι
> Κ Ι καὶε › ΕΨΝ 7 τό τέλος _ 8 μετρῶν › Ν 8 τοῖς 7 Ψ 1ο εὶσι > Ν
11 ὶδου] εὶ δ' ου Ψ ί ὶδου _ 12 εὶ > Ν 12 έστιν] εὶσιν ΚΟΕΨ | τοιοῦτοι -ί- δὴ ουν Ν
13 τοιουτοις _ 14 αὶρέσει] τη προαιρέσει καὶ τοιουτοις αμετρήτοις συμπλεκόμενοι αίσχίστοις κακοῖς
ουδέν θαυμαστόν ή παραδοξον, εὶ τους μὴ συντρέχοντας καὶ αυγκροτοῦντας αυτῶν τή αρειανή αὶρέσει Ν
15 ευχονται -ί- ασχαλῶσι καὶ διακαίονται καὶ Ν | νομί3ουσι -ί- δέ Ψ 15 όταν _ 16 αδικεῖσθαι
› ΕΨΝ 16 ὥστε] ουτως ῶστε Ν | αυτους] ἑαυτους Ψ 17 κυρίῳ] θεῷ Ν 18 λέγειν -ὶ-
έν πεττοιθήσει πολλή Ν 19 μου] σου Ρ 2ο έττεσον -ί- έαν παραταξηται ἐττ' έμἐ παρεμβολή,
ου φοβηθήσεται ή καρδία μου, ἐαν έπαναστιη ἐπ' ἐμὲ πόλεμος. ἐν τή αμαχω τοῦ θεοῦ δεξια έλπιῶ =
Ρε. 26, 3 Ν ί έπεσαν Ν 21 καὶ ου _ 22 ἐχθρῶν › Ν 23 έν] αμα τῷ Ε Ι έν αγίω
πνευματι › Ψ | κρατος -ί- συν τῷ παναγίῷ πνευματι Ψ

5

Ι

15

20



··ο

Τοῦ αυτοῦ απολογητικός δευτερος

Ἑγὼ μέν ῷμην μετα τας τοσαυτας υπέρ ὴμων γενομένας αποδείξεις καταδυεσθαι
λοιπόν τους έχθρους καὶ μαλλον ἐκ τουτων καταγινωσκειν ἑαυτῶν, ἐφ' οίς καὶ τους αλλους
έσνκοφαντησαν· ἐπειδὴ δέ ουδ' ουτω καταγνωοθέντες ἐρυθριῶσιν, αλλ” υπ” αναισθησίας

ε έρπουσι ταῖς καταλαλιαῖς νομί3οντες αναδικα παντα γίνεσθαι, ουχ ίνα κριθῶσι (φευγουσι
γαρ), αλλ' ίν' ὴμας καὶ τας ψυχὰς τῶν ακεραίων σκυλλωσιν, αναγκαῖον ὴγησαμην υμῖν
απολογήσασθαι, ῖνα μηκέτι μέν αυτῶν ανασχησθε γογγυ3όιττων, κσταγνῶτε δέ τής
πονηρίας καὶ τής συκοφαντίας αυτῶν. υμῖν μέν γαρ τοῖς γνησίσις απολογοῦμαι, πρός
δέ τους φιλονεικοῦντας παρρησια3ομαι τοῖς κατ' αυτῶν έλέγχοις. ουκέτι γαρ κρί-

1ο σεως δεῖται τα καθ' ὴμας, κέκριται γαρ ουχ απαξ, ου δευτερον αλλα καὶ πολλακις. πρῶ-
τον μἐν (ἐν τη συνόδῳ τη) έν τή ήυετέρα χωρα συναγομένη υπό ἐπισκόπων ἐγγυς έκατόν,
δευτερον δὲ έν τη *Ρώμη γραψαντος Ευσεβίου καὶ κληθέντων αυτῶν τε καὶ ὴμῶν καὶ
συναχθέντων ἐπισκόπων κακεῖ πλέον πεντήκοντα, καὶ τρίτον έν τή μεγαλη συνόδῳ τη
ἐν Σαρδική συναχθείοη κατα πρόσταξιν τῶν θεοφιλεστατων βασιλέων Κωνσταντίου ὶ

ε καὶ Κωνσταντος· ἐν ή καὶ οί καθ' ὴμῶν γενόμενοι καθηρέθησαν ὡς συκοφανται τοῖς τε
κριθεῖσιν υπέρ ὴμῶν συνεςμηφίσαιττο μέν ἐπίσκοποι πλείους τριακοσίων ἐξ ἐπαρχιῶν
Αὶγυτιτου Λιβυης καὶ Πενταπόλεως Παλαιστίνης 'Αραβίας 'ὶσαυρίας Κυπρου Παμ-
φυλίας Λυκίας Γαλατίας Δακίας Μυσίας Θρακης Δαρδανίας Μακεδονίας 'ὶ-ὶπείρων
Θεσσαλίας 'Αχαίας Κρήτης Δαλματίας Σισκίας Παννονίων Νωρικοῦ 'ὶταλίας Πικηνοῦ
Τουρκίας Καμπανίας Καλαβρίας Ἄπουλίας Βριττίας Σικελίας 'Αφρικής πασης Σερ-

Εε ὶσεετεπτ ὶκείπ Οτμπα ααίυτ, αὶε Ξσὶπῖῖτ πσεπ εὶπετπ ειπαετεπ Εειτππσ είε αετπ αι.ιτεὶ1 ο. 89 εεεεδεπετι, εὶεο
3 57 ει.π2μεετ2επ. Είε Αροίοείε ίεε εὶπ.ὶ1είὶ·.ί.ίοὶ:ι, νεί. αίε Αππαετὶτμπεεπ 211 αεπ εἰπεοπὶαείεεπ δέεὶὶεπ 28. Είεε
ὶ1ε.ππ αεπ1 Ιππεκὶτ πεοπ ἑτίὶπεετεπε περὶ: 352/3 εεεοπιἰεδεπ εείπ; νοτπετ ννεμ· Κοπετεπτίπε π1.ίὶ: απαετεπ
Εῖπεεπ όεεεπεἑτὶετ. Ετννε. ῖπ:ι ]ε.ῖ:ι.τε 352 ινίαειτίείεπ Πτεσεῖμε μπα ναὶεπε ί11.τε 21.1 Μπῖὶεπα 345 εδεεεεὶσεπε
Ει·Ι1Ιε.ι-ιιπε, νεί. δ‹:Ι:ιννε.ι·ὶ2, Ζεὶτεοπτ. 1. πεμτ. Ψὶεε. 34 (1935) 151. Εεε ννετ αετ Αι11ί:ειὶ1ἑ 2μ αεπ1 Κεεεεὶ-
ττεῖὶσεπ εεεεπ Ατπεπεείμε; εεεεπ αίεεεπ Ψίαεττμἱ πὶπ1π:ιι: Αἑπππεείμε δτείίμπε, νεί. ειροί. σα Οοπετ. 1;
ὶπετ. Ατὶειπ. 29, μπα Οεεὶμε ὶσεί Αίὶτεπ. ὶ:ι.ίεί:. Α.ι·ίε1π. 44 ίΜ.ίετιε 25, 745 Β) 8 Είε Αροὶοείε ίετ πὶεο είπε
δεὶιτὶῖτ επ Ρτεμπαε, ασεπ ννοπὶ επ αίε εεγριεὶεοπεπ Απ112.πεε1· αεε Ατπεπεεὶμε, νεί. Ζ. 6. Εὶεε ίετ Ι1.ὶε1· αίε
είπείεε, ε.ὶ.ὶεταὶ.πεε εεῖ:μ· εῖ.Ιεεπ1είπε Α.πε2ὶ:›ε ίιὶσει· αίε Αατεεεειἑεπ 11 Είε δγποαε νοπ Α1ε1τει.πα1·ὶεπ
338 νεί. ε. 3; 2111· Ζεὶιὶ ε. μπἑεπ 8. 116, 1 12 Είε δγπσαε νοπ Βοπτ 341; 2μτ Ζπὶ1.ὶ 5ο ε. Ξ. 1ο2, 8
13 Είε δγποαε νοπ δετείῖὶεσ 342, νεί. ο. 368. 1611. Ζμτ Ζεὶ11 οπ1εὶ:μ· είε 3οοι νεὶ. Ξ. 132, 7 = 344,
Αεὶιεπ. πὶετ. Ατῖειπ. 28 (Μῖεπε 25, 725 Α) = 4οο, α. ί. αίε Ζ2ῖ:ι1 αετ Βίεεπόὶε, αίε ίπεεεεεππ ειμἱ αετ σὶσετια-
ὶεπαὶεεπεπ δγποαε νσπ Ξεταίοο μπα π2.οί:ιΙ1ετ αεπ Βαεσπίυεεεπ Βεὶίτπἑεπ. Είε ὶ1.ίει· ἱοὶεεπαε ίείεέε αετ
Ρτ0νί.π2επ. ίνεπῖεε Αρννείεπμπεεπ ειι.ιεεεποπ1πιεπ, μπα α.ίε ίπ ὶ:ι.ὶεί:. Ατὶειπ. 28 ἰιὶσετὶίείετἐε, αὶε ττιῖί: αετ
οὶσεπετεπεπαεπ εὶεὶσὶυειμτετ, μτπῖπεεεπ αίε-ῇεπίεεπ (ὶεεεπαεπ, εμε αεπεπ Βίεοπόίε αετ δγποαε 2ι1ει:ὶπ1π1τεπ.
Είε Εὶετεπ μπὶεπ ο. 37 μπα Πτὶκ. 95 εεβεπ πμτ αὶε Ηετὶςμπἱὶ: αετ ίπ δεταίοει επννεεεπαεπ Βίεοὶτόἱε ννὶεαετ.
νεί. Ρεαετ, δὶτ2μπεεὶ1ε1·. α. Αααα. α. Ψίεε. 2μ Ψίεπ ρὶ11.ὶ.-ὶιίετ. ΚΙ. Βα. 166, 5 δ. 648.

ΒΚΡΟ 1ἶΕΡ)ἴ

Ι θ· Κβ- ἦ Β ιι Κ λι Κ ἦ Ε* ίἦ ΕΨ 3 ἐαυτους Β* έαυτῶν ΒΕ 5 παντα αναδικα _ ν
6 οκυλωσιν Υ 7 ανέχησθε ΒΚ 8 τής › Β 1ο ου] ουδέ Β 11 ςέν τη συνόδῳ τή) Ορ. νεὶ.
Ζ- Ι3ἶ- ὶ ἐπισκόποις Ψ 2ο Βριγγίας Ε
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88 Αροὶσεῖε εεεμπαε 1, 3_3, ι.

δανἱας Σπανίων ί-αλλίων Βρεττανίων. ἐπεμαρτυρησαν δέ τουτοις Ουρσακιος καὶ
Ουαλης οὶ πρότερον μέν διαβαλλοντες, υστερον δέ μεταγνόντες. ὶ ου γαρ μόνον απε-
δέξαντο τα κριθέντα υπέρ ὴμῶν, αλλα καὶ συκοφαντας ἑαυτους τε καὶ τους αλλους τους
καθ' ὴμῶν γενομένους ῶμολόγησαν. οὶ γαρ ουτως μεταγνόντες καὶ ουτως γραψαντες
δήλοί εἰσι καὶ τους περὶ Ευσέβιον ἐλέγχοντες· μετα γαρ αυτῶν κοινή τὴν καθ' ὴμῶν
ἐμηχανήσαντο συσκευήν. τα τοίνυν υπό τοσουτων καὶ τηλικουτων έπισκόπων
δοκιμασθέντα καὶ κριθαπα αποδειχθέντα τε λευι‹ῶς περιττόν είναι παλιν ανακρἰνεσθαι
πας όστισοῦν όμολογήσειεν, ῖνα μή, καν νῦν έξῃασθή, παλιν ανακριθή καὶ αῦθις έξετασθή
καὶ ουτως είς απέραντον τα τῶν περιεργα3ομένων γένηται.

”ὶ·ὶρκει μέν γαρ καὶ ή τῶν τοσουτων έπισκόπων ψήφος δυσωπήσαι τους έτι καν
προσποιεῖσθαι καθ' ὴμῶν βουλομένους· ότε δέ καὶ έχθροὶ μαρτυροῦσιν υπέρ ὴμῶν τε
καὶ καθ' ἑαυτῶν φασκοντες τα καθ' ὴμῶν είναι συσκευήν, τίς έτι λοιπόν αμφιβαλλων
ουκ αἰσχυνεται; τοῦ γαρ νόμου κελευοντος »έπὶ στόματος δυο καὶ τριῶν μαρτυρων‹‹
ίστασθαι τας κρίσεις ὶδου τοσοῦτον πλήθος υπέρ ὴμῶν ἐστι μαρτυρων έχον προσθήκην
καὶ τὴν παρα τῶν ἐχθρῶν απόδειξιν, ὥστε καὶ τους υπολειπομένους μηκέτι προσέχειν
οίς, ὥς ὴθέλησαν, έδίκασαν, αλλα βια3εσθαι λοιπόν καὶ αντὶ τῶν ευλόγων αδικεῖν τους
έλέγχοντας αυτους. τοῦτο γαρ αυτους μαλιστα λυπεῖ, έπειδήπερ απερ έκρυψαν
αυτοὶ πραξαντες καὶ καθ” ἐαυτους έν γωνία συνέθειττο, ταῦτα Ουαλης καὶ Ουρσακιος
έξήγαγον καὶ απεκαλυψαν. καὶ ίσασιν ακριβῶς, ως ή τουτων μετανοια κατακρίνει μέν
έκείνους, δικαιοῖ δέ τους αδικηθέντας παρ' αυτῶν. δια τοῦτο γοῦν καὶ έν τή κατα
Σαρδικὴν συνόδῳ καθηρέθησαν, ὥσπερ έμπροσθεν είπον, καὶ εὶκότως γε· ουτω γαρ
καὶ οί τότε Φαρισαῖοι απολογουμενοι υπέρ τοῦ Παυλσυ διήληχον τὴν έαυτῶν καὶ τῶν
'Ιουδαίων κατ' αυτοῦ γενομένην συνωμοσίαν· ουτως ό μακαριος Δαυὶδ ὶ ἐδείχθη ματην
διωκόμενος, όπηνίκα ό διὡκων ῶμολόγησε λέγων· ινήμαρτον, τέκνον Δαυίδ«· ουτως
καὶ ουτοι νικηθέντες υπό τής αληθείας ήξίωσαν καὶ γραψαντες έπιδεδωκασιν 'ὶουλίω
τῷ έπισκόπῷ 'Ρώμης έγραψαν δέ καὶ ὴμῖν αξιοῦντες έχειν τὴν πρός ὴμας εὶρήνην
οἱ τοσαῦτα θρυλήσαντες καὶ ταχα καὶ νῦν ἐρυθριῶντες, διότι ους ἐ3ήτησαν ανελεῖν,
τουτους τή χαριτι τοῦ κυρίου 3ῶντας όρῶσι. καὶ "Αρειον δέ καὶ τὴν αίρεσιν ανεθεματισαν
ακολουθως τοῦτο ποιοῦντες. εὶδότες γαρ, ὡς δι' ουδέν έτερον οί περὶ Ευσέβιον ὴμῖν
έπεβουλευον ή δια τὴν ἰδίαν έαυτῶν ασέβειαν, απαξ κρίναντες όμολογήσαι τὴν καθ'
ὴμῶν συκοφαντίαν ευθυς ήρνήσαντο καὶ τὴν χριστομαχον αίρεσιν, δι” ήν καὶ τα καθ'
ὴμῶν υπεκρίναντο.

Τα μέν ουν γραφέντα παρα τῶν ἐπισκόπων Ι υπέρ ὴμῶν κατα διαφόρους συνόδους
καὶ πρῶτα τα τῶν Αἰγυπτίων έστι ταδε·

18. δ. ιιπτεπ ο. 58. Ψὶε δεῖ Ι..ὶὶ:›ε1·ῖμε ίπ εεῖπετ Ππτειτεαμπε π1ίε Οοπετεπὶείμε ίπ Με.ῖ.ὶε.πα ‹Τὶ1εοαοτετ Ι1. ε.
ΙΙ 16, 11; 133, 511.), Ι-ΙίΙ2.1·ίμε (ίζοὶὶ. ε.πι:ῖε.ι·. Ρε.ι·ῖε. Β ΙΙ 5, 6; ΩΒΕΙ.. 65, 143, 1ἱ.), Ερ. ενποαὶ Αιττπίπεπείε
(Ατ.ὶ:ι2πεεῖι.ιε αε εγποαίε 1ο; Μὶεπε 26, 697 Α) 1·μ.ὶ1τ ειμ‹:Ι1 πίει· αὶε Ατεπτπεπταιείοπ νοιπεπτπίίεὶτ εμέ αετπ
Ψὶαειτμί αεε Ητεεεῖμε μπα ναὶεπε, Ατπσπεεῖμε ὶσεμὶ: εμί αῖε Εὶπεεὶσε αει· δεῖαεπ (μπτεπ ε. 58) αεπ Βεννεὶε ἐιἱιι·
αὶε Οετεεὶπεῖεὶτεὶτ εείπει· Ξεεὶιε ειμί 13 νεί. Ετπ. 17, 6; Με. 18, 16 22 Ψεί. Αρτα 23, 9
24 Ι. Βεε. 26, 21 25 νεί. σ. 58 26 νεί. ε. 58 δ. 138, 27 28 νεί. ο. 58 δ. 138, 148.
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Αροὶσεὶε εεεμπαε 3,1-5. (δεὶιτεὶὶσεπ αετ δγποαε νοπ Αὶειεπατίετι 338)

`ὶ·ὶ αγία συνοδος ή έν 'Αλεξανδρεία συναχθεῖσα από τε τής Αῖγυτιτου καὶ τής
Θηβαίδος καὶ Λιβυης καὶ Πενταπόλεως τοῖς απανταχοῦ τής καθολικής έκκλησίας έπι-
σκόποις αγαπητοῖς καὶ ποθεινοτατοις αδελφοῖς έν κυρίῳ χαίρειν.

'Ηδυναμεθα μέν, αγαπητοὶ αδελφοί, καὶ κατα τήν αρχὴν αμα τῷ συσκευασθήναι
ε τόν συλλειτουργόν ὴμῶν 'Αθανασιον ή καὶ μετα τό εὶσελθεῖν αυτόν εὶς τὴν 'Αλεξανδρειαν

απολογήσασθαι περὶ ῶν συνεσκευασαντο αυτῷ οὶ_περὶ Ευσέβιον καὶ αίτιασασθαι περὶ
ῶν πέπονθε παρ' αυτῶν καὶ δεῖξαι πασας τας γηενημένας κατ' αυτοῦ συκοφαντίας·
ἐπειδὴ δέ τότε μέν ουκ έπέτρεπε τα πραγματα, ὥς ῖστε καὶ υμεῖς, νῦν δ”ένομί3ομεν μετα
τήν έπανοδον 'Αθανασίου του ἐπισκόπου δυσωπεῖσθαι καὶ έρυθριαν αυτους ἐπὶ ουτω

1ο φανεροῖς αυτῶν αδικήμασι, τουτου ένεκεν σιγαν ἑαυτους έττείσαμεν. ἐπεὶ δέ μετα τό
παθεῖν τοσαῦτα τόν ανδρα, μετα τὴν είς Γαλλίας αποδημίαν, μετα τὴν ἐπὶ ξένης αντὶ
τής οίκείας καὶ πορρωτατω διατριβήν, μετα τό όλίγου δεῖν αυτόν αποθανεῖν ἐκ τῶν δια-
βολῶν αυτῶν, εὶ μή βασιλέως έτυχε φιλανθρώπου, ἐφ' οίς αν καὶ πας έχθρός ἐκορέσθη καν
τόν θυμόν ὥμότατος, ουκ ἐρυθριῶσιν, αλλα παλιν έπινεανιευονται κατα τής έκκλησίας καὶ

15 τοῦ ανδρός καὶ πρός τὴν αφεσιν αγανακτοῦντες αυτοῦ χείροσιν ἐπιτολμῶσι δευτέροις.
καὶ κατηγοροῦσι μέν ευχερῶς, ου φοβοῦνται δέ τό έν ταῖς αγίαις γραφαῖς γεγραμμένον
»μαρτυς ψευδής ουκ ατιμὥρητος έσται‹‹ καὶ »στόμα καταψευδόμενον αναιρεῖ ψυχήν«. δια
τοι τοῦτο ουκέτι μέν δυναμεθα σιγαν, θαυμαεομεν δέ τήν πονηρίαν αυτῶν καὶ τήν ακό-
ρεστον έπὶ συοκευαῖς φιλονεικίαν. ὶδου γαρ ου ὶ παυονται παλιν βασιλικας ακοας κι-

20 νουυτες καθ' ήμῶν, ου παυονται γραφοντες όλέθρου γραμματα πρός αναίρεσιν ἐπισκόπου
τοῦ τής ασεβείας αυτῶν έχθροῦ. παλιν γαρ έγραψαν τοῖς βασιλεῦσι κατ” αυτοῦ, παλιν
αυτόν συσκευασασθαι βουλονται, σφαγας αίτιὥμενοι μή γενομένας, παλιν αυτόν φονεῦσαι

18. = Πτὶτμπαε 8ο, πμτ πίετ υὶσετίίεἱετέ; Ξοίετ. Π 17, 6 ετντεππέ είε. νεί. Ατπεπ. ερ. επε. 6. (Μὶεπε
25, 236 Α) Βγποαεὶεεπτείὶσεπ νοπ δεταίοε ο. 44 8. 121, 19; Η.ὶ.ὶε.1·ίμε Ωοὶὶ. επὶεῖετ. Ρειαε. Β ΙΙΙ 2 (ΟΒΕΙ. 65
Ξ. 156. 7ὶΞ Βτίεί αεε ]μ.ί.ίμε ν. Βοπ1 ο. 27 Ξ. 1ο7, 4; ο. 28 Ξ. 1ο8, 5 μπα νεὶ. μπτεπ δ. 115, 19. Εεε Ξοπτεὶ-
ίιεπ ῖεὶ: αεπ1 Ξτὶί πεεὶι νοπ Ατμεπεείμε νετίεθτ; εε ννμταε νοπ αει· ίπ Αὶεκεπατῖε τεεεπαεπ δγποαε ίπ1
]εὶ1τε 338 ὶσεεεὶειὶοεεεπ μπα ετὶεεεεπ. Εεπτ Ξεπτεὶὶσεπ ι.νε.1·επ ἱοίεεπαε ῖ.ὶτὶ1μπαεπ ὶσείεεεείσεπ:

1. Αμεεμε εμε αεπ Ερὶεειπετίαεπ αεε Ρτείεκτεπ ε. ο. 5, 4 8. 91,22.
2. Βτίεὶ Κοπετεπιεὶπε επ Ατπεπεείμε (= ε. 68) ε. ο. 9, 5 5. 95, 25, νεί. 5. 99,26.
3. Βτίεὶ αεε Α.ὶε1τε.παε1· νοπ Τὶ:ιεεεε.ὶοπ1ο11 επ αεπ Οοτπεε Εὶοπνεὶμε (= ε. 8ο) ε. ο. 17, 1 5. 99, 25;

νεὶ. δ. 1ο7, 32.
Βτίεἱ αεε Ιεοπγτεε επ Ατπεπεείμε (= ε. 64) ε. ε. 17, 1 5. 99, 26, νεί. Ξ. 1ο7, 34.
Είε Ρτοτεετε αεε είεκεπαττπίεοπεπ μπα π1ετεο1.ὶ.εεὶ1επ Κὶετμε επ αίε δγποαε νοπ Τγτμε μπα αίε
νοπ ὶὶπ· εῖπεεεετττε ῖ.Ιπτετειιεὶ:ιμπεεί1οπ:ιι:ι1.ῖεεὶοπ, εοννῖε επ αεπ Ρτεἱεὶττεπ Ρπ1.ὶεε·ι·ίμε (= ε. 73_-76)
ε. ε. 17, 1 8. 99, 22 Ε.

6. Ζεμεπῖεεε αετ εεγρείεεπεπ μπα ὶὶίσνεεπεπ Βίεεπόἱε εεεεπ α.ὶε νοπ Κοπεέεπτῖμε εεεεπ Ατπεπωὶμε
ετποὶσεπεπ Απεεὶτμὶαὶεεπ (Απποπεπμπτετεεμὶεὶὶ) ε. ε. 19, 1 Ξ. 1ο1, 4.

7. δεπτεὶὶσεπ αετ Ξνποαε νοπ ]ε1·μεε.ὶεπ1 335 (= ε. 84) ε. ο. 19, 2 Ξ. 1ο1, 1ο.
Ιπ αεπ1 δοὶ11είὶ:›επ κνὶτα ποοὶ1 εμἱ είπε Βείὶτε ννεὶτετετ Πτὶιμπαεπ Βε2με εεποπ111ιεπ, ε. α. Απτπετὶτμπεεπ;
ςεαοοπ ίεί: πίοπτ είοπετ, αε.Β αίεεε Βτίεῖε αετπ δοπτείρεπ ὶσείὶεεεπ. Εετ Τοπ1οε ίεε εμι:ὶ:ι (νεί. Ξ. 1ο1, 34) επ
]ι.ιΙίμε ν. Βοπ1 εεεεπεεπ; ετ εοὶ.ὶ αίε Βτὶεἰε αεε Εμεεδ ν. Νὶέτοπτιεαίεπ μπα αετ επτίοεέιεπὶεεπεπ δγποαε επ
αὶε ατεί Κεὶεει· μπα ]μΙὶμε ν. Βοπε ννῖαετῖεεεπ 9 Ατπεπεείμε 2οε επ1 27. Ατ.ὶ:ιγτ (= 23. Νσν.) 337 ίπ
Αὶεκεπατίεπ εὶπ 13 Είε Εετεέείὶμπε αετ νετὶσεππμπε είε Οπεαεπεὶττ ὶσετμπὶ: εμὶ αετπ Βτίεἱ Κοπ-
ετεπἐὶπε ΙΙ. μπτεπ ε. 87_88 17 Ρτον. 19, 2; 5211. 1, 11 18 Εμεεδ μπα αὶε συνοδος ένδημοῦσα
νσπ Απτ.ίοεὶ1.ἰεπ ὶ1εὶ.·ὶ:ε δεί αεπ ατεὶ Κείεειτι Κὶεεε εεεεπ Αείτεπεείμε ετποὶσεπ, Αέπεπεείμε, Ηίετ. Ατὶεπ. 9
(Μῖεπε 25, 7ο4 Ο) ε. μπτεπ δ. 9ο, 11, εὶε Ατὶιεπεείμε 2μτὶ1οΙ‹εεΙ11εὶ11τ ντετ

4.

5.

ΒΚΟ ΒΕ
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90 Αροὶσείε εεεμπαε 3, 5_5, ι. (5οὶ1ι·είὶτιεπ αετ Ξςτισαε νοπ Αίεεεπατίεπ 338)

βουλονται φόνους αίτιωμενοι μή γενομένους. καὶ τότε γαρ αν έφόνευσαν διαβαλλοντες,
εὶ ὶ μή φιλανθρωπου βασιλέως ἐτυχομεν. παλιν αυτόν, ίνα τό έλαττον είπωμεν, ἐττ” ἐξο-
ριστίαν απελθεῖν έπείγονται συμφορας έξορίστων ως παρ' αυτοῦ γενομένων προσποιου-
μενοι θρηνεῖν. καὶ θρηνοῦσι μέν παρ” ὴμῖν τα μὴ γενόμενα, ουκ αρκοῦνται δέ τοῖς
γενομένοις κατ, αυτοῦ, αλλα καὶ δευτερα χείρονα προσαψαι βουλονται. ουτως εἰσὶ πραοι ε
καὶ φιλανθρωποι καὶ τόν τρόπον έπιεικεῖς, μαλλον δέ (εὶρήσεται γαρ ταληθές) πονηροὶ
καὶ πικροὶ καὶ έκ φόβων καὶ απειλῶν ή ἐξ ευσεβείας καὶ έπιεικείας, α τοῖς έπισκόποις
πρέπει, τιμωμενοι. οία γαρ μηδὲ τῶν έξω τις φιλοπραγμόνων φθέγξαιτο, τοιαῦτα ρήματα
καταχέαι τετολμήκασιν ῶν πρός τους βασιλέας έγραψαν. καὶ τοσουτων φόνων καὶ
σφαγῶν κατηγόρησαν ουκ ἐπὶ ήγεμόνος, ουκ έπί αλλου τινός μεί3ονος, αλλ” ἐπὶ τῶν ιο
Αυγουστων τῶν τριῶν, ουδέ πρός τα διαστήματα τῶν όδῶν αποκνήσαυτες, μόνον ίνα
παντα μεί3ονα δικαστήρια τής κατηγορίας αυτῶν έμπλησθή. κατηγορία γαρ αληθῶς,
αγαπητοί, τα παρ' αυτῶν γενόμενα καὶ πασῶν ανωτατω κατηγορία, όπου γε καὶ
παντων τῶν ανθρωπίνων ανωτατω τα δικαστήρια. τί γαρ αλλο τέλος τής έπὶ τουτοις
ἐξετασεως ή θανατος έκ βασιλικής κινήσεως έπαγόμενος; 16

Ουκοῦν ου τα παρα Άθανασίου, αλλα τα παρ' αυτῶν γινόμενα θρήνου καὶ σίμω-
γής αξια· ουκοῦν αυτους μαλλον αν τις δικαίως θρηνήσειεν· ἐπὶ τουτοις γαρ όδυρεσθαι
Χρἠν έττεὶ καὶ γέγρατιται ››μή κλαἰετε τόν τεθνηκότα, μήτε θρηνεῖτε αυτόν, κλαυσατε
κλαυθμῷ τόν ἐκπορευόμενον, ότι ουκ ἐπιστρέψει έτι‹‹. πασα γαρ αυτῶν ή ἐπιστολὴ
ουδέν αλλο ή πρός θανατον όρα, καὶ φονευειν ἐπιχειροῦσιν, έαν συγχωρῶνται, καὶ ποιεῖν
έξορίστους. συναωρήθησαν γαρ τοῦ θεοφιλεστατου πατρός τῶν βασιλέων αντί
θανατου τή μεταθέσει τοῦ τόπου τόν θυμόν αυτῶν έκπλήσαντος. ταῦτα ουν ότι μηδέ
ψιλῶν Χριστιανῶν έργα, σπανίως δέ καὶ ἐθνικῶν, μήτι γε ἐπισκόπων δοκουντων καὶ
τους αλλους τα δίκαια διδασκειν, συνοραν υμῶν τήν έν Χριστῷ συνείδησιν ήγουμεθα.
'ῖῖὥ5 Υὰρ οί τους αλλους κωλυοντες κατηγορεῖν αυτοὶ κατήγοροι καὶ μέχρι βασιλέων
γίνονται; πῶς οί συμφορας έλεεῖν διδασκοντες ουδέ μετα τὴν ἐξοριστίαν ὴμῶν ὴσυχα3ουσι;
κοινός γαρ γέγονεν ὴμῶν τῶν ἐπισκόπων όμολογουμένως έξορισμός, καὶ παντες ἐαυτους
έξορίστους είχομεν καὶ νῦν ὡς συν 'Αθανασίῳ ταῖς πατρίσιν αποδοθέντας παλιν ὶ αντὶ
τῶν προτέρων όδυρμῶν ἐπί αυτῷ καὶ θρήνων μεγίστην ευθυμίαν απολαβόντας καὶ
χαριν, ήν ό κυριος διαφυλαξειε καὶ ανατρέψαι τοῖς περὶ Ευσέβιον μὴ έπιτρέψη. ταῦτα
μέν, εί καὶ αληθή ήν ακαιηγόρουν αυτόν, ήν τινα κατήγορίὶματα ότι παρα τό πρόσταγμα
τοῦ χριστιανισμοῦ ὶ καὶ μετα τόν τοῦ πειρασμοῦ ἐξορισμόν ἐπεμβαίνοντες παλιν φόνων
καὶ σφαγῶν καὶ αλλων έγκληματων κατηγοροῦσι καὶ βασιλικαῖς ακοαῖς ταῦτα κατα τῶν
ἐπισκόπων ἐπηχοῦσιν° ότε δέ παντα ψευδονται καὶ παντα συκοφαντοῦσι καὶ μή
πρόσεστιν αυτῶν αλήθεια τοῖς στόμασι μηδέ τοῖς γραμμασι, ποσαπλοῦν τό κακόν
παρ' αυτοῖς ή ποταπους είναι τους ανθρώπους υπολαμβανετε; ήδη τοίνυν έπί αυτα
χωρήσωμεν καὶ πρός τας κατηγορίας αυτῶν τας νῦν γινομένας απαντήσωμεν. καὶ γαρ
από τουτων ουδέ τα πρότερα παρ' αυτῶν ἐπὶ συνόδῳ καὶ κρίσει θρυλουμενα καλῶς
πεπραγμένα, μαλλον δέ ουδέ αληθή λεγόμενα έληχθήσεται καὶ παλιν έπὶ τουτοις κατα-
γνωσθήσοιτται.

Δυσωπουμεθα μέν ουν περὶ τοιουτων απολογουμενοι· πλὴν έττειδήπερ πρός παν-
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Αρσὶοείε εεεμπαε 5, 1_6, 1. (5εὶ:ι1εὶὶ1επ αετ 55·11οαε νοτι Αίεκεπατίεπ 338) 91

τα ἐαυτους οὶ προπετεῖς έπαγουσι κατήγοροι καὶ μετα τήν είσοδον 'Αθανασίου φόνους
καὶ σφαγας αὶτιῶνται γεγενήσθαι, παρακαλοῦμεν ανασχέσθαι τής απολογίας, καν δια
πλειόνων ή· τα γαρ πραγματα αναγκα3ει. φόνος μέν ουτε παρα 'Αθανασίου γέγονεν
ουτε δι” αυτόν, ἐπειδὴ καὶ είς ταυτην ὴμας τὴν αδοξον απολογίαν, ὥς προείπομεν, έμβι-

ε βα3ουσιν οί κατήγοροι· σφαγαὶ δέ καὶ δεσμοὶ τής έκκλησίας ὴμῶν αλλότρια· δημίῷ παρα-
δέδωκεν 'Αθανασιος ουδένα· καὶ τό δεσμωτήριον όσον έπ' αυτῷ ουδεττὡποτε ἐνοχληθέν
παρ' αυτοῦ. τα παρ' ὴμῖν ίερατεῖα ὥσπερ αεὶ καὶ νῦν καθαρα, μόνω σεμνυνόμενα
τῷ αίματι τοῦ Χριστοῦ καὶ τή είς αυτόν ευσεβεία. ου πρεσβυτερος, ου διακονος ανηρέθη
παρα Ἄθανασίου· ου φόνον, ουκ έξοριστίαν έδρασεν ό ανθρωπος. αλλί εῖθε μηδέ ἐκεῖνοι

10 κατ” αυτοῦ τοῦτ' έδρασαν αληθεία τὴν πεῖραν έπαγαγόντες. ουδείς γαρ έξόριστος έν-
ταῦθα γέγονε δι' αυτόν πλὴν αυτοῦ τοῦ ἐπισκόπου 'Αθανασίου τής 'Αλεξανδρείας
παρ' αυτῶν, όν αφεθέντα καὶ παλιν τοῖς αυτοῖς ή καὶ χείροσι περιβαλλειν ἐπι3ητοῦσι
παντα πρός ψευδή καὶ θανατηφόρα ρήματα τὴν γλῶτταν έαυτῶν ότρυνοντες. ὶδου
γαρ λοιπόν καὶ τας τῶν δικαστῶν πραξεις έπ' αυτόν μσταφέρουσι. καὶ τόν μέν έπαρχον

16 τής Αίγυτιτου φανερῶς όμολογοῦσιν ἐν τή ἐπιστολή κατα τινων αποφαναι, παλιν
δέ ου δυσωποῦνται καὶ ταυτας τας αποφασεις 'Αθανασίω προσαπτοντες καὶ ταῦτα
μηδέττω τής 'Αλεξανδρείας ἐπιβαντι, αλλ' έτι τής όδοῦ τής από τής ἐξοριστίας έχομένω
καὶ κατα τὴν Συρίαν όντι, εῖ γε δεῖ καὶ μακραν αποδημίαν εἰς απολογίαν φέρειν υπέρ
τοῦ μηδέ υπευθυνον είναί τινα οίς έαν ήγεμὼν ὴ έπαρχος Αίγυπτου πραξη, εί γαρ καὶ

20 ἐπὶ τής 'Αλεξανδρείας ήν, τί πρός 'Αθανασιον αἱ τοῦ ἐπαρχου ὶ πραξεις; αλλ' όμως ουδέ
ἐ·ιτεδήμει τοῖς τόποις· καὶ τα πραχθέντα ου δια προφασεις έκκλησιαοτικας πέπρακται
παρα τοῦ αταρχου τής Αίγυτιτου, αλλα δια τινας ας ἐκ τῶν υπομνηματων εῖσεσθε, ὶ απερ
μετα τό γνῶναι τα παρα τουτων γραφέντα πολυπραγμονήσαντες απεστείλαμεν υμῖν.
ουκοῦν ότε καὶ νῦν τα μὴ γενόμενα μήτε παρ” αυτοῦ μήτε δι' αυτόν βοῶσιν ως γενόμενα

16 καὶ τοσουτοις μαρτυροῦσιν ὡς πλὴροφορηθέντες κακοῖς, εὶπατωσαν έκ ποίας συνόδου
καὶ ταῦτα έγνωσαν; έκ ποίων αποδείξεων; ἐκ ποίας κρίσεως; εὶ δέ μηδέν αοντες τοιοῦτον
απλῶς διαβεβαιοῦνται, καὶ τα πρότερα πῶς γέγονεν ή πῶς λῇκουσιν, υμῖν κατελίπομεν
σ·κοπεῖν. ουδέν γαρ αλλο ἐστὶν ή συκοφαντία καὶ ἐχθρῶν έπιβουλὴ καὶ θυμός ασχετα
φρονῶν καὶ κατα τής ευσεβείας ή υπέρ τῶν 'Αρεισμανιτῶν ασέβεια λυττῶσα, ίν' ἑκποδὼν

10 μέν οί όρθόδοξοι γένωνται, μετ' αδείας δέ λοιπόν α βουλονται κηρυττωσιν οί προοταται
τής ασεβείας. καὶ γαρ ουτως έχει.

'Αρείου τοῦ ασεβήσαντος, αφ' ου καὶ ή 'Αρειομανιτῶν δι, αυτόν αίρεσις κέκληται,
τής έκκλησίας έκβληθέντος υπό τοῦ μακαρίτου ἐπισκόπου 'Αλεξανδρου οί περὶ Ευσέβιον
1 νεί. ε. 3, 7 5. 9ο, 1ο; ο. 7, 4 5. 93, 27; ο. 17,5 5. ιοο, 15 14 Εετ Ρτείείττ, εε ίεὶ: Εὶσνίμε Απιείπομε Τὶσεο-
αστμε σμε Ηεὶίοροὶίε 1111· 337 μπα 338, ινετ δεί Πτιτμπεπ, αίε νοπ Οεεπειτι αεε Ατπεπσείμε ίπεεεπίειτ ννμταεπ,
εεεεπ αίεεε νοτεεεσπεεπ. Τὶιεοαοιτιε ννίτα ὶ1σμπ1 Λι:ὶ1επσείμε' Ρσ.τί:εί μπτετετυτπ ί1σὶ:›επ, κνίε εε νοτ 335
α.ίε Ρτεέεὶττεπ εετεπ έισττεπ 18 Εσυ Αέὶτσπεείμε νοπ Ττίετ υὶιετ 5γτίεπ, Ρσίσεαπε. μπα Ρὶ:ιόπ.ίίτ.ίεπ
2μτϋσί1.ὶ1εΙ11τε, ινείθ Τὶίεοαοτει: ΙΙ 3, 8 (97, 18), ινοὶ1Ι σμε είπετ Ομεὶίε, αίε πιίι: αειπ 5ι:ὶι.τείὶ;›επ αετ οιτεπτσί.
5γποαε νοπ 5εταίοσ υὶιετείπετίπιπιἑ, ννο εε ὶ1είΒὶ: (Ηίὶστίμε: Εοὶὶεετ. σπὶ:ίε.τ. Ρσ.τίε. Α Ιν 1, 8 Ε5ΕΙ. 65 5. 54,
288.): εἐεπίιπ Ρετ οπ1πεπ1 νίστπ τεαίτμε εμί εοοὶεείεε εμὶσμεττεὶσετ, αετππστοε ερίεοοροε σὶίαμοε τεεὶ:ε.μ1τι.ὶ:ιε.τ,
σὶίαμίὶσμε ερεπι σα ερίεεορστμε τεα.ίὶ:μττι ρτοιπίτέεὶσστ, εὶίαμοε εεί ίπξιαεὶίόμε οοπετίὶτιεὶιστ ερίεοοροε εείμίε
ετ ρετπισπεπέίὶεμε ίπτεετίε εσοεταοτίόμε ρετ ρμεπσε ετ οσεαεε εετιιείὶίμττι, π.ίὶσί.ὶ τεερίείεπε ὶεεεε, αεερετστίοπί
ἑτίόμεπε έοτμττι. μπαε ρετ νίπ:ι ρετ οσεαετπ ρετ ίσεὶὶμττι Αίεκσπατίποτμπι ὶσσείὶίοσε αερτσεαστιιτ 23 Εεε
είπα Αμειιῖιεε εμε αεπ Ερὶτειπετίαεπ αεε Ρτσίείετεπ 328. νεί. Ετίτ. 4ὶσ, 4. 5 (ΠΙ 7, 48.)

ΒΚΟΒΕ

5 αλλότριοι Β* αλλότρια Β" 8 καὶ > Ο*, σόετ είπεείὶιετ Ο: το τοῦθ' Β®Ε® τοῦτ' ΒΕΕΈ
11 τής > Β 12 καὶ' › ΚΕ | 3ητοῦσι ΚΟΡΕ 15 αποφανσι Ορ. νεί. Εμε. ο. Μστο. Ι 4, 15 (2ο, 16)
απέφανται Ηεε. Οοιπιπ. Μοπτί. 18 δεῖ] δή Β* (δεῖ Β®)ΟΚΕ 2ο ἐπαρχου -ί- τής Αὶγυπτου ΒΕ
23 γραφέντα] πραχθέντα Κ | υμῖν] ὴμῖν Ο* υμῖν Ο° 29 φονῶν ΟΕΕ 32 'Αρειομανιτῶν 4- ὴ Β*
(εμετσαίετὶ: Κ®)Ε
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92 Αροὶοεὶε εεσιιιτεὶε 6,1-6. (δεὶιτείὶσεμ όει· δγιτοἀε τομ Αὶεκεμότίεμ 538)

μαθηταὶ τῆς ασεβείας αυτοῦ καὶ κοινωνοὶ τυγχὰνοντές ἑαυτους ἑκβεβλῆσθαι νομί3οντες,
έγραφον πολλὰ παρακαλουντες 'Αλέξανδρου τόν ἐπίσκοπον μὴ ὰφεῖναι τόν αὶρετικόν
'Άρειον έξω τῆς έκκλησίας. 'Αλεξανδρου δὲ διὰ τὴν εἰς Χριστόν εὐσέβειαν μὴ δεχομένου
τόν ὰσεβῆ εἰς "Αθανόισιον τότε διόικονσν όντα έλυπσυντο, ἐπειδὴ τὰ πλεῖστα συνόντα
'Αλεξὰνδρῷ τῷ έπισκόπῳ πολυπραγμονοῦντες αυτόν ὴκουον καὶ τιμὼμενον παρ' αὐτοῦ.
πεῖραν δέ αὐτοῦ καὶ τῆς εὐσεβείας τῆς εἰς Χριστόν λαβόντες ἐκ τῆς συνόδου τῆς κατὰ
Νίκαιαν συγκροτηθείσης ἐν οῖς ἐιταρρησιὰ3ετο κατὰ τῆς ασεβείας τῷν Ἄρειομανιτῷν,
μεηόνως τό μῖσος ηυξανον. ὡς δὲ ἐπὶ τὴν ἐιτισκοπὴν αὐτόν ό θεὸς ὴγαγε, τὴν ἐκ
παλαιου τρεφσμένην αὐτοῖς κακίαν ἀνα3ωπυρἠσαντες καὶ ῳοβούμενοι τὴν ὸρθοδοξίαν
αὐτοῦ καὶ τὴν κατὰ τῆς ασεβείας παρὰστασιν (Εὐσέβιος δὲ καὶ πλεῖον υπό τῆς συνειδήσεως
ὥν οίδε πληττόμενος) πὰντα τρόπον ὲτεβούλευον καὶ συνεσκευὰηοντο τῷ ὰνδρί, ἐκίνουν
βασιλέα κατ' αὐτοῦ, συνόδους ὴπείλουν πολλακις καὶ τέλος έν Τυρῷ συνῆλθον. καὶ
μέχρι νυν οὑκ ὰφίστανται κατ' αὐτοῦ γραφοντες καὶ οῦτως εἰσὶν απαραίτητοι, ὡς καὶ
τὴν κατὰστασιν τῆς ἐιτισκοπῆς αυτοῦ μέμφεσθαι, πανταχοῦ δεικνυοντες ἑαυτους ἐχθροὺς
καὶ μισουντας τόν ὰνδρα καὶ ψευδῆ λέγοντες, μόνον ίνα ἐκφαυλίσωσιν αυτόν ἐν ταῖς
ῳευδολογίαις. ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῷν τούτων ὥν ψεύδονται, τὰ πρότερα διελέγχουσι ιμευδῆ
καὶ συσκευῆς μεοτὰ. 'μετὰ γὰρ τὴν τελευτἠν', φασὶν, ”Αλεξὰνδρου του ἐπισκόπου
όλἰγων τινῷν 'Αθανασίου μνὴμην ποιουμόκον έξ ὴ ἑπτὰ ἐπισκόπων λὰθρα Ι καὶ ἐν
παραβυστῷ χειροτονοῦσιν αυτόν'. ταυτα έγραψαν καὶ βασιλεῦσιν οἱ μηδὲν ψευδὲς
γραφειν παραιτουμενοι. ότι δέ παν | τό πλῆθος καὶ πας ὁ λαός τῆς καθολικῆς ἐκκλη-
σίας ὥσπερ ἐκ μιᾶς ψυχῆς καὶ στόματος συνεληλυθότες ὰνεβόων, έκρα3ον αὶτοῦντες
Ἄθανὰσιον ἐπίσκοπον τη έκκλησία, τοῦτο ηόχοντο δημοσία τῷ Χριστῷ καὶ τουτο ὴμᾶς
ῶρκι3ον ποιεῖν ἐπὶ πλείστας ὴμέρας καὶ νυκτας μὴτε αὐτοὶ τῆς έκκλησίας ὰφιστὰμενοι μὴτε
ὴμᾶς ἐιτιτρέποντες ὰφίστασθαι τουτου, καὶ ὴμεῖς μὰρτυρες τοὐτου καὶ ὴ πόλις πᾶσα καὶ
ὴ ἐπαρχία, οὐδὲν μὲν ἐναντίον, ὡς έγραψαν ἐκεῖνοι, κατ' αὐτοῦ λέγοντες, πὰντα δὲ τὰ
βέλτιστα, σπουδαῖον, εὐλαβῆ, Χριστιανόν, ένα τῷν ὰσκητῷν, ἀληθῶς ἐπίσκοπον όνο-
μὰ3οντες. ότι δὲ οὶ πλείονες ὴμῷν αυτόν έχειροτόνησαν υπό ταῖς τῷν πὰντων όψεσι
καὶ βσαῖς, μάρτυρες πὰλιν ὴμεῖς ὰξιοπιστότερσι τῶν ἀπόντων καὶ ψευδομένων οὶ χειρο-
τονὴσαντες, ἀλλ' όμως Ευσέβιος τὴν κατὰστασιν 'Αθανασίου μέμφεται ἄνθρωπος τὰχα
1 νεὶ. Πτῖκ. 7 (ΠΙ 14); Πτῖε. 8, 8 (ΠΙ 17, 8); ”Π1·ῖκ.9; 11; 12 ιιἔ. Ηὶει· ασε σὶιπὶεσ Ζεμετιὶε ὶὶὶι·
Ατὶτετιεεὶιιε' Τετὶεὶιείτ αὶε Βὶαὶκσιι (νεὶ. ασ άεστ. 55, 21 111. 21; 8. 54, ειι), ε.ὶΙε εσσετειτ Νόεῖπὶοῖτέεμ είσα
νοτι όὶεεει· Ξτεὶὶε ειοὶαόμεὶἕ. Βεὶόετὰμόίε ιτπσἕ Η.ὶΙε.ι·ὶιιε Νειοὶττὶοὶπτ εεῖσ: Οοὶὶ. ει1ιὶ:ὶσ.τὶειι:ι. Ρειτὶε. Β ΙΙ 11, 6
(ΩΞΕΙ. 65 5. 154, 19Ε.), Οτεεοτ. Νεα. οτ. 21,14 (Ι 59.:,Α εεὶ. Μεμίκ). Ξοιοιτιεειιιε Π 17, 1ο ιτεσ.ι:ιέ Α.
ὁμοδίαιτος καὶ ὺιτογραφευς εὶεε Αὶεκσιιόετ, νεὶ. όειεμ Βιιῆτι Ιι. ε. Χ 15 (9Β1, 18 Μοππιπεετι) 1ο νἔὶ.
μιιτσι: ο. 595. 1: Ζ. Β. Ωειεεειτεα 554 14 Βὶε νοτεότιεσ δεί αετ ῖλ7ει111 αεε Ατὶισοειεὶμε Βὶ.Ιόεὶ:ε1·ι
εοὶτοει εὶ.ι:ιει:ι ἀεὶ· Ατιὶιὶειεερμμῖκτε ὶσεὶ εὶστι νε1Ι:ιειι:ιόΙι11:ιεει:ι ὶιτ Ρεειτιειτὶτὶει νοτ Κοσετσμέὶσ ίι11 ]αΙ·ιι·ε 552,
νἕὶ. Κερὶτειῖαὶοιτ ιμιιι 5. Εεετριτεἱ: ἐν τούτῳ (‹1.ὶ·ι. Ειταε 551) γὰρ όπεδὴμησεν εἰς τὸ κομιτότον πρός
Κωνσταντῖνον βασιλέα, ός μἐτεπέμψατο αυτόν, ἐπεὶ οὶ έχθροὶ κατηγόρησαν αὐτοῦ ὡς νέον όντα χειρο-
τονηθῆναι, υπό εοὶτῖὶεβὶίοὶσ ὶι:ι Τγτ-με 5. δο:οι:τιει1ι.ιε ὶ1.ε. Π 17, 4; 25, 6. Πόίδ άίε νὶἴεὶπὶ αεε Ατὶτστιεείμε
Κεὶοεεννεεε εο εῖόττ νετὶσμίειτ ὶετ, νιτίο αει· δγυοααὶόιτσἱ εε όε.ι·εὶ:εΙΙὶ:, εεὶιί: αμε εὶετι :σὶ:ι.ὶτεί‹:ὶ:ιει1 Βετὶοὶπτειτ
δεῖ Ερὶρὶιετιὶιιε Ιιειετ. 68, 7, 2-4 (ΠΙ 147, 5Εῖ.); ΑροΙ1ίσαι·ὶε δεί 5ο:οαιε1ιι1ε Π 17, 2-5; Ρὶιῖὶοετστἕὶμε
ΙΙ 11 Ιιετνοι· 175. Ξο Ιειιέεέε εσὶτοο είμ Ριιοὶιτ αει· Ασὶιὶειεε ὶτι Τγτιιε, Ξοεοσσεμιιε ΙΙ 17, 4 27 Ατῖτει-
ιτειεὶμε ὶ1ε.τ νοτι Αμἱειμε ατι όσοι αὶεκεμὸτὶμίεοὶαοτι Κὶετιιε εσεεὶτὁιτ, σίε Τὶέυὶεὶτιὶτ ὰσκητἠς ὶσε:ῖεὶ:ιτ εὶσὶ: ειυί
εεὶοσ νετὶσὶμσυσε πιίὶ: εὶετι Αεὶιεέειτ ιιτιεὶ Μὁμοέιεει, νὶεὶ.Ιεὶ‹:ὶ:ιὶ: σμοὶτ επί εείειε 1”.εὶ:›ει:ιεὶ1ει.ὶΕι.ιι:ιε, οαὶτ Τὶὶὶεπσοιττ
ΥΠΙ 655 εεεεει Μοιττἱειμοοσ Οοὶὶεστὶο πονο. Π ρ. ΙΧ εσ. 29 Ζιιτ Ροὶετιπίὶκ εεεεσ Ειιεσὶσε 1τιεὶ:ι.1ττισ-
Ιὶεεσ ννεσὶπεεὶ εὶεε Βὶετυτοε νἔὶ. Ὁτὶκ. 4ο, 4 (ΠΙ 7, 4ίῖ.), Εμεεδ ν. Οεεε. ο. Με-ιτε. Ι 4, 9 (19, 9)

ΒΚΟ ΒΕ

5 καὶ > Κ 6 ασεβείας Ο* εὐσεβείας Ο® | ευσεβείας της είς Χριστόν] εὶς Χριστόν εὐσεβείας Κ
1ο καὶ πλεῖον Β®ΚΟ καὶ κατὰ πλεῖον ΒΕ καὶ Β* | ὑπό Β: από Β* 15 ῖνα μόνον ~ Κ :ο τὸ
πλῆθος παν ~ Κ 21 στόματος ΚΟ (στο- ροττ.? Ο) ΒΕ σώματος Β | συνεληλυθότες Β° συνελ-
θόντες Β* 27 τῷν > ΒΚΟ
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Αρσὶσεία εεοιιπεὶει 6,6-8, 1. (δοὶπτείὶσεπ ὀει· δγποαε νοτι Αὶεκαπατὶεπ 338) 93

μηδὲ κατὰστασιν όλως έσχηκὼς, εἰ δέ που καὶ ἔσχεν αὐτός ὰκυρὼσας αὐτὴν. έν Βηρυτῷ
μὲν ὴν ὰπ' ὰρχης, Βηρυτόν δὲ ὰφεὶς εἰς Νικομὴδειαν ὴλθε, τὴν μὲν παρὰ νόμον ὰφείς,
εἰς τὴν δὲ παρὰ νόμον έπιβαίνων, καὶ τὴν μέν οἰκείαν ὰστόργως καταλελοιπὼς, τὴν δὲ
ὰλλοτρίαν ὰλόγως κατέχων, καὶ τῆς μὲν πρώτης τὴν στοργὴν ὑπό τῆς ὰλλοτρίας ἐπιθυ-

ε μίας παριδὼν, τη δὲ δευτέρα μηδὲ ὴν ὑπό τῆς ἐπιθυμίας έσχε τηρἠσας. ὶδου γὰρ
κὰκεῖθεν ὰποστὰς ὰλλοτρἰαν πὰλιν κατέχει πανταχοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις ἐποφθαλμιῶν
πόλεσι καὶ ἐν πλουτῳ καὶ έν μεγέθει πόλεων νομί3ων εῖναι τὴν εὐσέβειαν, καὶ τόν κλῆρον τοῦ
θεοῦ, καθ' όν ἐτὰχθη τις, μηδὲν ὴγούμενος, οὐκ εὶδως, ότι καὶ »όπου δύο ὴ τρεῖς συνηγμένοι
εἰσὶν ἐπὶ τῷ όνόματι του κυρίου, ἐκεῖ ἐστιν έν μέσῷ αυτῶν ὁ κυριος‹‹, οὐκ ένθυμοιξιμενος

ιο τό παρὰ του αποστόλου λεχθἐν ότι »οὐκ έν ὰλλοτρίοις καμὰτοις καυχὴσομαι‹‹, οὐ συνορῶν
τό παρ' αὐτοῦ παρὰγγελμα ››δέδεσαι γυναικί, μὴ 3ὴτει λυσινκ. εὶ δὲ ἐπὶ γυναικός τό
ρητόν, πόσῷ μᾶλλον ἐπὶ έκκλησίας καὶ τῆς αὐτῆς ἐπισκοπῆς, ίῇ ό συνδεθεὶς ἀλλην ουκ
ὀφείλει 3ητεῖν, ῖνα μὴ καὶ μοιχός παρὰ ταῖς θείαις ευρίσκηται γραφαῖς.

'Αλλὰ καὶ τοιαῦτα έαυτῷ συνειδὼς τἐτόλμηκε τὴν κατόιστασιν 'Αθανασίου τὴν
11 ὑπό πὰντων ἐπὶ καλοῖς μαρτυρουμένην διαβὰλλειν, καὶ καθαίρεσιν όνειδί3ειν αὐτῷ τολμὰ

καθαιρεθεὶς αὐτός καὶ μὰρτυρα τῆς καθαιρέσεως ἐχων τὴν ὰντ' αὐτοῦ κατὰστασιν. πῶς
οιἶιν ὴ αὐτός ὴ Θεόγνιος ὴδυναντο καθαιρεῖν ὰλλον αὐτοὶ καθαιρεθέντες καὶ ταῖς ὰντ' ὶ
αὐτῶν καταστὰσεσιν έλἐγχόμενοι; οίδατε γὰρ ὰκριβῷς, ότι 'Αμφίων μέν έν ὶ Νικο-
μηδεία, Χρηστός δὲ έν Νικαία κατεστὰθησαν ὰντ' αὐτῶν διὰ τὴν οἰκείαν ὰσέβειαν καὶ

εο τὴν πρός τους 'Αρειομανίτας κσινωνίαν τους ὰπό τῆς συνόδου της οὶκουμενικῆς ὰποδοκι-
μασθέντας. κὰκείνην τὴν τῷ όντι σὐνοδον ὰναιρεῖν θέλοντες τὴν ἑαυτῶν ὰδικον συστασιν
όνομὰ3ειν συνοδον ἐπιχειρσυσι, καὶ τὰ παρ' ἐκείνων κρατεῖν μὴ θέλοντες τὰ παρ' αὐτοῖς
κρατεῖν βουλονται, καὶ συνοδον όνομὰ3ουσιν οὶ συνόδῳ τηλικαυτη μὴ πειθόμενοι. οὐτως
οὐ συνόδου πεφροντίκασιν, ὰλλὰ σχηματί3ονται φροντί3ειν, ίνα ὰνελόντες τοὺς όρθο-

εε δόξους τὰ δόξαντα τη ὰληθεῖ καὶ μεγαλη συνόδῳ κατὰ τῶν 'Αρειανῶν λύσωσιν, ῶν
προιοτόιμενοι καὶ ὰεὶ καὶ νῦν ψεὐδεσθαι τολμῶσι κατὰ 'Αθανασίου του ἐπισκόπου.
όμοια γὰρ κὰκεῖνα τοῖς νῦν, ὰ ψευδονται, ότι πρός τὴν εῖσοδον αὐτοῦ στὰσεις καὶ θρῆνοι
καὶ όδυρμοὶ γεγόνασι τῶν λαῶν πρός τὴν ὑποδοχὴν αὐτοῦ δυσανασχἐτούντων. οὐδὲν
γὰρ τοιουτον γέγονεν, ἀλλὰ παν τουναντίον, χαρὰ καὶ εὐθυμία καὶ δρόμος τῶν λαῶν

το πρός τὴν ευκταίαν αὐτοῦ θέαν ἐπειγσμένων· εὐφρσσυνης δὲ αὶ έκκλησίαι μεσταὶ καὶ
εὐχαριστίαι πρός τόν κὐριον ὰναφερόμεναι πανταχοῦ. λειτουργοὶ δὲ καὶ κληρικοὶ
παντες οὐτως αὐτόν έωρὰκασιν, ως εὐφρανθῆναι τὰς ψυχὰς κὰκείνην τὴν ὴμέραν πασῶν
ευθυμοτέραν έσχηκέναι πιστεὐειν. τὴν γὰρ ὴμῶν τῶν ἐπισκόπων ὰνεκλὰλητον χαρὰν τί
χρὴ γραφειν; προλαβόντες γὰρ εὶρὴκαμεν ὡς συν αυτῷ πὰσχειν ένομί3ομεν.

36 Τούτων τοίνυν οῦτως όμολογουμένων καὶ παρ” αὐτῶν ἐναντίως προφερομένων

5 Όατιιὶέ ίεε τὶὶε ὶἴὶσετεὶεόὶιιπἔ Ειιεεὶοε τιαοὶτ Κοτιεέαιττὶιτιορεὶ ἕετπεὶστ 8 Μέ. 18, 2ο 1ο Π. Ποτ.
1ο, 15 11 Ι. Οοτ. 7, 27 16 νεὶ. Πτὶς. 27 (ΙΙΙ 58); Πτὶς. 31 (ΙΙΙ 65) 21 Πὶεεει· $αὶ:2 ὶεὶ:
σίε Οτμπόὶαεε αει· Ατἕμπσεπταέὶοπ αεε Ατὶτειπαεὶιιε: αὶὶεε ννειε Εμεεδ τιιτ ὶετ πὶοὶπτὶε, ννεὶὶ ει· ειιιί Ο1-ι.ι.ι:ια νοτι
Νίοαεει Κετ2ε1 ὶετ; 11111 αὶε Κοὶπαὶσὶὶίὶατὶοαεπ μπεστ Κοπεέαμτὶιτ Ιιϋσππιετὶ: ει· είοὶτ πίοὶτέ 27 νεὶ. αίο
οὶσεσ 5. 91, 18 αμεεόεσὶιτίεὶσεοε Ξτεὶὶο 29 Πειε Κερὶιαὶειὶοπ 211111 Ρεετότίεί νο1ι 338 εειςέ: ...κατ-
ῆλθεν (εε. Ατὶτασειεὶιιε) ἀπό Γαλλίας θαυμαστῷς τη ἦ 'Αθυρ (23. Νον. 337) 34 Ψεὶ. Ξ. 9ο, 27Β”.

ΒΚΟ ΒΕ

1 αὐτός -)- μὲν Ε 3 τὴν! Ορ. ὴν Ηεε. | ἐπιμβαίνων Β* ἐπιβαίνων Β: 5 τῆς δέ δευτέρας Ε*
τη δὲ δευτέρα Εῖ ) Ξσχε: ετεαιτεε στοργὴν 14 κατὰστασιν -)- τὴν Ε 16 αὑτοῦ ΒΕ
αὐτῶν ΒΚΟ 19 Χριστός ΚΟ 22 ἐκείνων ΒΚΟ έκείνη ΒΕ 26 κατὰ › Β 29 λαῶν -ὶ-
τῶν λαῶν Β ει. Εαόε εὶ. Βεὶτε 35 καὶ _ προῳερομένων > Ε
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94 Αροὶσἕίε εεομτισε 8,1-5. (8οὶ1τείὶ:›ε11 σετ δγπσσε νοι: Αὶεκεπεὶτὶεπ 338)

ποίαν έχει πίστιν ὴ παρ' αύτῶν θρυλουμένη σύνοδος ὴ κρίσις; οἱ γὰρ ούτως ἐπιβαίνειν
τολμῶντες, οῖς ούκ εῖδον, οίς ούκ ὲδίκασαν, έφ' οῖς ού συνῆλθον, καὶ γραφειν ὡς πληρο-
φορηθέντες, πῶς ὲφ” οῖς σννεληλυθέναι λέγουσι πιστευθηναι δύνανται, ὰλλ” ού κατ' ἐχθραν
κὰκεῖνα πεποιηκέναι καὶ ταυτα πιστευθησονται; ποία γὰρ καὶ σύνοδος ἐπισκόπων
ὴν τότε; ποῖον συνέδριον ὰληθείας ἐχόμενον; τίς τῶν πλειόνων έν αύτοῖς ούκ ηθρός ε
ὴμέτερος ὴν; ού διὰ τὴν Ἄρείου μανίαν οὶ περὶ Εύσὲβιον καθ' ὴμῶν ῶρμησαν; ού τούς
ὰλλους ονμφρονουντας αύτοῖς ὲπἠγοντο; ούκ ὰεὶ κατ' αύτῶν ῇκρὰφομεν ὡς τὰ 'Αρείου
φρονούντων; ούκ Εύσέβιος ό ἐν Καισαρεία τῆς Παλαιστίνης ἐπὶ θυσία κατηγορεῖτο ύπό
τῶν σύν ὴμῖν ὁμολογητῶν; ού Γεώργιος ως καθαιρεθεὶς ύπό 'Αλεξανδρου του μακαρίου
ὴλέγχετο; ούκ ἐπ' ὰλλοις όιλλσι καὶ διαφόρσις ὴύθύνσντσ; πῶς ούν ούτοι συν1έναικαθ'ὴμῶν 1ιι
ὴθελσν; πῶς δὲ σύνοδον ὀνομὰ3ειν τολμῶσιν, ὴς κόμης πρσυκὰθητο καὶ ὶ παρῆν σπεκουλὰ-
τωρ καὶ ὶ κομειτταριζὴσωσς ὴμᾶς εὶστἦγεν ὰντὶ διακόνων τῆς έκκλησίας; ἐκεῖνος ὲφθέγγετσ
καὶ σὶ παρόντες ὲσιωπων, μᾶλλον δὲ ύπὴκουον τῷ κόμητι, καὶ τό κινούν τοὺς δσκουντας
ὲπισκόπους ύπό τῆς ὲκεἰνου βουλἦς ὲνεποδί3ἐτο. ἐκεῖνος έκέλευεν, ὴμεῖς ύπό στρατιωτῶν
ὴγόμεθα, μᾶλλον δὲ τῶν περὶ Εύσέβιον κελευόντων ἐκεῖνος ταῖς τούτων ὲξυπηρἐτεῖτο γνώ-
μαις. τό δὲ όλον, ὰγαπητοί, ποία σύνοδος ένθα τό τέλος ὲξοριστία καὶ φόνος εὶς δόξαν
ὴν βασιλει; ποῖα δὲ καὶ τὰ ὲγκλὴματα; μεῖ3ον γὰρ ὲπὶ τούτοις τό κατ” αύτῶν θαύμα.
Ἄρσένιός τις ὴν, όν πεφονευσθαι έμέμφοντο, καὶ ποτὴριον διέβαλλον κεκλὰσθαι μυστικόν.
ἀλλ' 'Αρσένιος μὲν 3η, καὶ μεθ' ὴμῶν εύχεται συνὰγεσθαι καὶ ούκ ὰλλας ὰναμένει μαρτυρίας,
ίνα 3ῶν φανη, ὰλλ, αύτός όμολογεῖ 3ῆν οὶκείοις γρὰμμασι πρός τόν συνἐπίσκοπον ὴμῶν 2ο
'Αθανὰσιον γρὰφων, όν αύτοῦ φονέα διεβεβαισυντο. καὶ ούκ ηδοῦντο οὶ ὰσεβεῖς ὰνδρα
πρό τοσούτου διαστήματος καὶ πλῷ καὶ πε3η πὰμπολυ μῆκος ὰπέχσντα παρ' αύτοῦ
πεφσνεῦσθαι κατηγορουντες, ού κατ' ἐκείνους τους χρόνους μηδὲ τὴν χὼραν εὶδεν ὰνθρω-
πσς. ὰλλὰ καὶ κρύψαι τετολμήκασι καὶ ὰφανη καταστησαι μηδὲν παθόντα. καὶ εὶ
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οίόν τε ὴν, εὶς ὰλλην οὶκουμένην ὰν μἐτετίθεσαν, μᾶλλον δὲ καὶ τοῦ 3ῆν ἀληθῶς ὰν ὲξὴγα- εε
γον, ῖνα εῖτε ὲπαληθεύοντες είτε πλασαμενοι φόνσν ἀληθῶς 'Αθανὰσισν ὰποκτεἰνωσιν.
ἀλλὰ τη θεία προνοία καὶ έν τούτῳ χὰρις τῇ μηδὲν ὰδικον ἰσχύειν ἐπιτρεπούση, ἀλλ' ύπό
τὰς πὰντων όψεις 'Αρσένισν ύπαγούση 3ῶντα καὶ φανερῶς τὴν τότε συσκευὴν καὶ συκο-
φαντίαν ὲλἐγχοντα. ού γὰρ ὥς φονὲας ὰποστρέφεται ούδὲ ὡς ὴδικηκότας μισεῖ· πὲπονθε
γὰρ όλως οὐδέν, ὰλλὰ κοινωνεῖν ὴμῖν ὰξιοῖ καὶ συναριθμεῖσθαι βούλεται, δι' ῶν έγραψε. το
1 Οειπεὶπέ ὶεὶ: ὰὶο Ξγειοαε νοτι Τγτμε (335), αετετι Βεεδέταόθὶεὶτεὶέ ἕεὶσμἕπεέ ννίτεὶ, ο'δννοὶ1.ὶ εὶὶε δγποασ
εὶμτσὲιειμε ὶ‹ε1τ1ο11.ὶε‹:Ι1 1111 8111111: αετ Ι1σ1:ιετει.111.ὶ11ίεοὶ1ε11 Βεὶεὶαεὶ-1ὶ1·‹:ὶ1ε, α. ὶι. αετ Ρταστὶε νο11 Νὶοαεε. ὶ:ε1·ι.1ἱε1:ι
μπα ειδεεῖιεὶτεπ ινοτόειτ ινατ. Πίε Αὶεκειπότὶπετ, 11.11. Ατὶιαπεειμε, ροΙε1:11ῖεὶε1·ε11 τιὶοὶιι: νοτι όσο Καποσσε,
εσπαεττι νο1·11 Βσεττια αμε εεεεμ Τγτμε, ε. Ζ. 4θ. Β Ερὶρὶτειιιίιιε ὶ1σετ. 68, 8, 3-4 (ΠΙ 148, 22 Π.)
δειτεὶιτετ, αεβ αετ Βὶει:ὶ:ιοΕ Ροὶ:ει111ο11 νο11 Ηειταὶιὶεοροὶίε Εμεεδ ίπ Τγτιιε δεεοδιιὶαὶετὲε, ετ ὶ1ε1ῖ:ε εὶοὶι αι1τι:ὶ1
111-15 Ορἱετ εὶὶσ Ετοὶὶτεὶτ αμε εὶειπ Οείόπεσἑε νετεσὶααθὶ: 9 Οεοτε νστ1 Ι..αοό.ὶι:εει. ννυτόε νοτι Αὶεκεπαετ
δετεὶὶε νοι· Νὶοειεα ε›11‹ο1·τ1τ11ι111.ὶ2ὶε1·ὶ: ε. ιιπτειτ 3. 123, 1σ από αὶε 21.1 Α1Ι1ει.ι1. ασ 111311 26, 5 (Ξ. 86, 4) ατιεεεεδεοετι
δτεὶὶεο 11 Ποτ ὶςειἰεετὶὶοὶισ Κοι1:11:ι11εεε.τ ί11 Τγττιε ννειι· αετ Οοιτιεα Βὶοιιγεὶμε, ε. ι.ι11ὶ:ε11 ο. 71 (Ξ. 149, 2)
16 εὶς δόξαν βασιλεῖ: εειτὶιτε-ιει:ὶε‹:ὶ1ε Ατιερὶεὶιιιπε αυἱ εὶίσ Βοκοὶοἕίε: δόξα θεῷ 18 Ζιιτ Ξε1οὶ1ε ααα Ατεεπὶμε
νεὶ. αὶε Πστετεὶὶυπε 1.11:ιὶ:ε1:ι ο. 63 δ. 143, 8; σ. 65. 67 111111 111 αε1:1:ι Βεεεεὶ: ειπε αετι Αὶιττεπ αετ Ξγποαε νοτι
Τγτ-με δεῖ 5ο2ο11:ιε11ι1ε ΙΙ 25,12; ποτὴριον μυστικόν Βε21εΙ1τ εὶοΙ1 2.111 αετι Εαῖὶ αεε. Ιεεὶιγταε ε. ε. 11
Β. 96,:23Π. 2ο Ξ. αει: Βτίεἱ ι.11ιὶ:ε1:ι ο. 69 211. Πει· Εαὶὶ αεε Ατεεαὶμε, αετ εοὶτοτι νοτ Τγιπε ατ-
Ιεαὶετ ννειτ (ναὶ. ρ.ῖ65. 68) από 11.11· Εμεεδ ι111ςὶ εεὶπε Ρειττεὶ εὶ11σ Νὶεαετὶεεε ὶσεαεμέετε, ιν·ὶ.τα Ιτίετ ινεεεπ
τὶστ Ατιὶιὶειεε ὶιτ Τγτμε ίνἕὶ. Νότο 21.1 Ζ. 18) 11111: αετ νε1·ὶσα111:1ι.11:ιε αεε Ατὶαασαείμε ὶτι Ζι.1εε.1111:11ε11ὶ:ιει1ιΒ 36-
ὶ;›τε1σὶ1ὶ:. Πίε Αὶεκαπατίτιετ όε11ι.1ὶ::ε11 αὶε ί11 εὶίεεετπ Εόὶὶ ε1·νν·ίεεε1:ιε Π1:ιει:ὶ1ι1ὶι:ὶ αεε Αι:Ι1ει11ε1.εὶι1ε, 11111 ί.ὶ:ι.ι1 νοα
αετ νε1ει1:ιὶ:νι1οιτι111ε ἱὶὶτ άίε 111 ‹:. 5 ὶσεὶαατιαεὶὶστι Εὲὶὶὶε 21.1 ὶιεἱτεὶεμ, ]ι1ὶ111ε ν. Βοττι (ο. 27, 3) ιιτια αὶε Ξγποόε
νοτι δετεὶὶεα (ε. 38, 1) 111ει:ὶ:ιει1 εε εδεπεο 24 ναὶ. ‹:. 67 27 νεὶ. σ. 65 3ο ναὶ. ο. 69
ΒΚΟ ΒΕ

1 ποία Ε Ι ού ούτως Ο αιτι Επόε 11. Ξεὶτε 2 έφ' › ΒΚΟ 1ο ὰλλα Ο* ὰλλοι Ο" | διὰ-
ῳοροι Ε 12 κομενταρ1(ὴσι)ος Ορ. 14 ὲκέλευσεν Ε 19 εύχεραι Β* εύχεται Βθ 28 σκευὴν
Β, α111 Ζεὶὶεπειιτίειπε
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Αρσὶσεὶε εει:ι.111ι:ὶα 9,1-1ο,3. ίδοὶττεὶὶσεπ αετ Ξγιτοεὶε νσ11 Αὶεκεπότίεπ 338) 95

Καὶ όμως 'Αθανὰσιος μὲν συνεσκευὰ3ετο παρ' αὐτῶν ὡς τόν 3ῶντα πεφονευκὼς,
ἐξωρί3ετο δὲ παρὰ τῶν αὐτῶν. οὐδὲ γὰρ ό πατὴρ τῶν βασιλέων τοῦτον έξὼρισεν,
ἀλλ' αἱ τούτων διαβολαί. σκοπεῖτε γὰρ, εὶ ὐτως έχει. ὡς οὐδὲν μὲν ηὐρίσκετο
κατὰ τοῦ σνλλειτουργοῦ ὴμῶν 'Αθανασίου ης έ ιόηετο καὶ πολὐς ὴν σπουδὰ3ων
κατ' αὐτοῦ, ό μὲν ἐιτίσκσπος 'Αθανασιος φυγων την γαὶομένην βίαν ὰνῆλθε πρός τόν
εὐσεβέστατον βασιλέα παραιτούμενος ὰμα καὶ τόν κόμητα καὶ τὰς ἐκείνων σνσκευὰς,
ὰξιῶν δὲ νόμιμον ἐπισκόπων σὐνοδον συγκρστηθῆναι ὴ καὶ αὐτόν δέξασθαι τὴν ὰπσ-
λογίαν ί ῶν ἐπὴγαγον καὶ γραφει μὲν βασιλευς ὰγανακτῶν καὶ προσκαλε-
σόιμενος αὐτοὐς ἐπαγγελλόμενός τε αὐτὸς ὰκροὰσασθαι ό καὶ τὴν σὐνοδον κελεύσας γε-
νέσθαι. οὶ δὲ περὶ Εὐσέβιον ὰνελθόντες διαβὰλλουσιν 'Αθανόισιον οὐκέτι μὲν τὰ έν Τὐρω
θρυλούμενα παρ' αὐτῶν, περὶ σίτου δέ καὶ πλοίων ἐποχῆς, ὡς 'Αθανασίου ῶταγγειλα-
μένου δύνασθαι ί κωλύειν τὴν ὰπό 'Αλεξανδρείας εὶς Κωνσταιττινούπολιν τοῦ σίτου
μετακομιδὴν· ταῦτὰ τινες τῶν έξ ὴμῶν ένδον όιττες μετὰ 'Αθανασίου ὰκηκόασι τοῦ βασι-
λέως ὰπειλοῦντος. εὶτα τοῦ 'Αθανασίου όδυρσμένου έπὶ τη διαβολῆ καὶ διαβεβαιου-
μένου μὴ είναι ταύτην ὰληθῆ (πῶς γὰρ ὰν ἰδιωτης ὰνθρωπος καὶ πένης τηλικαῦτα
δύναιτο); Εὐσέβιος οὐδὲ δημοσία παραιτησὰμενος τὴν διαβολὴν ῶμνυε τόν 'Αθανὰσισν
είναι πλοὐσιον καὶ δυνατόν καὶ ὶκανόν πρός πὰντα, ῖνα έκ τούτων κὰκεῖνα εὶρηκὼς 'Αθα-
νὰσισς νομισθῆ. ταῦτα μὲν οἱ σεμνοὶ κατηγόρουν ἐπίσκοποι, ὴ δὲ τοῦ θεοῦ χὰρις κρείτ-
των τῆς πονηρίας αὐτῶν γεγένηται, τὴν γὰρ εὐσέβειαν τοῦ βασιλέως εὶς φιλανθρωπίαν
κεκίνηκε καὶ ὰντὶ θανατου τὴν έξοριστίαν παρὲσχεν.

Οὐκοῦν διαβολαὶ καὶ οὐδὲν όλλο τούτων αῖτιαι. ό μὲν γὰρ βασιλεύς πρό
τούτου γρὰφων τὴν συσκευὴν έμέμψατο, τὴν ὲπιβουλὴν ὴτιὰσατο τῶν Μελιτιανῶν
κατεψηφίσατο, ὰθεμίτους, ὰρας ὰξίους, τὰ δεινότατα αὐτοὐς έγγρὰφως εὶπων. κεκίνη-
ται γὰρ νεκρόν ὰκηκοὼς ἀνθρωπον, ός ἐν τοῖς 3ῶσιν ῆν· κεκίνηται φόνον ὰκού-
σας ἐπὶ 3ῶντι καὶ τοῦ βίου μὴ στερηθὲντι, (οὐ) καὶ τὴν έπιστολὴν ὰπεστείλαμεν.
οἱ δὲ περὶ Εὐσέβιον οὶ θαυμαοτοί, ίνα καὶ τὴν ἀλὴθειαν καὶ τὰ γραφέντα λύειν
δόξωσιν, όνομα συνόδου σχηματί3οντοιι καὶ τό έργον αὐτῆς παρὰ βασιλέως λαμβὰνουσι.
καὶ κόμης έπὶ τοὐτῳ καὶ στρατιῶται δορυφόροι τῶν ἐπισκόπων καὶ βασιλικὰ γρὰμ-
ματα συνελθεῖν οὐς ὴτησαν ἐ·ιταναγκὰ3ον1·α. ἐνταῦθα τό παρὰδοξον τῆς έπιβσυλῆς
αὐτῶν ὲνθυμὴθητε καὶ τὴν ὰνωμαλίαν τῶν τολμωμένων αὐτοῖς, ῖνα όθεν δὴποτε παντὶ
τρόπῳ τόν ὰνθρωπον έξ ὴμῶν ὰρπὰσωσιν. εὶ μὲν γὰρ ἐπἐτρεπον έαυτοῖς τὴν κρίσιν
μόνοις ὡς ἐπίσκοποι, τίς κόμητος καὶ στρατιωτῶν χρεία; ῆ πῶς ὐπό βασιλικοῖς συν-
ὴγοντο γρὰμμασιν; εὶ δὲ βασιλέως έδέοντο καὶ παρ' αὐτοῦ τό κῦρος έχειν ῆθελον, διὰ τί
τὴν κρίσιν αὐτοῦ παρέλυον; ῆ πῶς ὲκείνου τοὐς μὲν Μελιτιανοὐς συκοφὰντας, ὰθε-
μίτους, 'Αθανόισιον δὲ καθαρὼτατον δι' ῶν έγραψε κρἰναντος καὶ τόν φόνον ἐκτραγῷ-
δοῦντος τόν ἐιτὶ τῷ 3ῶντι πεπλασμένον, οῦτοι καὶ Μελιτιανοὐς ὰληθεύειν κὰκεῖνον

οκ
.ἔἕ.
κ0.Ο -Ε -0)

Ξ.

1 ΑτΙ:ι21125ίι.ιε ινυταε ὶ11 Τγιτιε 1:ιίοὶ1τ ινεεετι αετ 211εεδΙ.ὶ‹:ὶ1ε11 Ετττιοτεὶμττε ασε Ατεετιὶυε ειὶσεεειετπ, εοι1αε1·1:ι
ννερειει εεὶπετ ννείεετμαἔ, νοτ αει· δγτιοαε ίπ Οεισεειτεε. 21.1 ε1·εσὶ:ιοὶ1:ιε11, ννεεεπ εείτιεε \‹”ε1·ὶ1ειΙτε11ε 2111 αετ
δγποαε 111111 νοι· 2ΙΙε111 ννεεεπ αετ δαοόε αεε Ιεοόγττα. 2θ. Ζι.1 αετ Αι.1Π2εει.ι11ε, Κοι1ε1α11ι.ί1:1 Ι1αὶ:ε Ατὶτει-
11251115 11111· νε1·δ21111έ, 11111 11111 21.1 εοὶ1ῖῖ12ε11, νεί. εὶίε Α111τ1. 21.1 ο. 86, 87 8 Ποτ Β1-ὶεί ετσὶατ σ. 86
1ο ναὶ. ο. 87 3. 165, 36 Ε. 13 ναὶ. Ξ. 166, 5 16 Εμεεδ ὶ12ὶ:1:ε ειαεεόσμὶεέ, Αὶὶιαπσεὶμε εεί ίτι
αει· Εεεε, αὶε ίἱοττεὶαεὶῖεἱετμπεεσ 1:ιαι:ὶ·ι Κοαετατιτὶπορεὶ 21.1 ι.111τε1·δί11‹:ὶε1:ι, ε. Ξ. 166, 3 21 Βει· Βπῖεί
ε1εὶ1ι: ο. 68 23 σ. 68 Ξ. 146, 1ο 29 ναὶ. αεε Εὶπδειτιίμπεεεοὶιτεὶδεπ δεῖ Εμεεδ νὶτει Εοπετ. Ιν
42, 111111 ὶ1ὶε1· ο. 71 Ξ. 149, 4 34 νεί. οδεα Ζ. 2οθ.
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τον ΒΚΟ αὐτόν ΒΕ 3 εὐρίσκετο ΒΕ 6 ἐκείνου Ε 12 εὶς ΒΚΟ εὶς τὴν ΒΕ 16 οὐδὲν Κ
21 γὰρ ΟΒΕ οὐν ΒΚ 25 (οὐ) Ξεὶιιν. 28 δορσφόροι Β 36 Μελετιανοὐς Β

9,1
Ζ

Π

Β Β132

Μ 265 Α

4

δΒ

ιο, 1
Ο
2

Β



Ι)

Β 133
11,1

Μ268Α

*Ζ

8

Β
4

5

Ο
θ

7

Β 134
ο

96 Αρσὶοείε εεοιιπαα 1ο, 3-11, 7. (δοὶττεὶοειι αετ δγποαε νοπ Α|ε1211α1·ὶε1:ι 338)

ὐπεύθυνον είναι διωρί3οντο καὶ μὴ αὶδοὐμενοι τόν 3ῶντα νεκρὸν ἐιτοίουν, 3ῶντα καὶ
μετὰ τὴν κρίσιν τοῦ βασιλέως, καὶ ότε συνηεσαν, καὶ ὰχρι νῦν συν ὴμῖν όντα;

Ταῦτα μὲν περὶ 'Αρσενίου° ποτὴριον δὲ μυστικόν, ποῖον ὴ ποῦ κατεαγὲν
παρὰ Μακαρίου; τοῦτο γὰρ ὰνω καὶ κὰτω περιιόντες θρυλοῦσι. καίτοι 'Αθανα-
σιον μέν οὐδὲ ι κατήγοροι τετολμήκασιν αἰτιὰσασθαι, εἰ μὴ (οἱ) παρ' αὐτῶν 5
ὐπεβλὴθησαν, ὰλλ' όμως αὐτοὶ τὸ τέλος τῆς μέμψεως ὶ ἐπ' αὐτόν ὰγουσιν, ό
μηδὲ ἐπὶ Μακαριον έδει χωρεῖν οὐκ έλεγχθέντα. καὶ οὐκ αὶσχύνονται ταῦ-
τα ἐιτὶ κατηχουμένων, καὶ τό γε χεἱριοτον, ἐττὶ Ἑλλὴνων τραγῷδοῦντες τὰ μυ-
στὴρια, δέον, ὡς γέγραπται, »μυστἠριον βασιλέως καλόν κρύτιτειν«, καὶ ὡς ό
κύριος παρήγγειλε ››μὴ δῶτε τὰ ὰγια τοῖς κυσὶ μηδὲ βὰλητε τοὐς μαργαρίτας 10
έμπροσθεν τῶν χοὶρων«. οὐ χρὴ γὰρ τὰ μυστὴρια ὰμυὴτοις τραγῳδεῖν, ἱνα μὴ Έλ-
ληνες μὲν ὰγνοοῦντες γελῶσι, κατηχοὐμενοι δὲ περίεργοι γενόμενοι οκανδαλί3ωνται.
ὰλλὰ καὶ όμως ποῖον ῆ ποῦ ῆ παρὰ τίσι κατεαγὲν ποτὴριον; Μελιτιανοὶ μὲν γαρ εἰσιν
οἱ κατὴγσροῦντες καθόλου πιστεύεσθαι μὴ όφείλοντες. σχισματικοὶ γὰρ καὶ έχθροὶ τῆς
έκκλησίας γηκόνασιν οὐ νῦν, ἀλλ' από τοῦ μακαρίου Πἐτρου ἐπισκόπου καὶ μὰρτυρος 15
γενομένου, οἱ καὶ αὐτῷ ἴὶέτρῳ έπιβουλεύσαντες καὶ 'Αχιλλᾶν τόν μετ” ἐκεῖνον διαβα-
λόντες καὶ Ἄλεξὰνδρου κατηγορὴσαντες μέχρις αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. οὐτως γὰρ
δὴ μελετὴσαντες λοιπόν καὶ εἰς Ἄθανὰσιον διέβησαν οὐδὲν ξένον τῆς πονηρίας έαυτῶν
ποιοῦντες, καὶ γὰρ ὥσπερ τοὐς πρό αὐτοῦ, οὐτως καὶ τοῦτον έσυκοφὰντησαν. ὰλλὰ
νῦν αὐτῶν καὶ οὐ πρότερον ὴ συκοφαντία καὶ αἱ διαβολαὶ κεκρατἠκασιν, ότι τοὐς περὶ 20
Εὐσέβιον έσχον συνεργοὐς καὶ προστὰτας διὰ τὴν οὶκείαν ασέβειαν τῶν Ἄρειομανιτῶν,
δι' ὴν ῶαπερ πολλοῖς ἐπισκόποις οῦτω καὶ 'Αθανασίῷ συνεσκευασαντο. καὶ γὰρ
ό τόπος ὲκεῖνος, ἐν ῷ κεκλὰσθαι τό ποτὴριόν φησιν, οὐκ ῆν έκκλησία· πρεσβύτερος οὐκ
ῆν ό τόν τόπον οίκῶν· ὴμέρα, καθ' ὴν Μακὰριον τοῦτο πἐποιηκέναι φασίν, οὐκ ῆν
κυριακὴ. μὴτε τοίνυν έκκλησίας οὐοὴς έκεῖ μὴτε τοῦ ἱερουργοῦντος μὴτε τῆς ὴμέρας 25
απαιτοὐσης ποῖον ὴ πότε ὴ ποῦ τὸ ποτὴριον κέκλασται μυστικόν; ποτὴρια μὲν
γὰρ είναι πολλὰ καὶ κατὰ τὰς οὶκίας καὶ έν αγορα μέση δῆλον καὶ τούτων οὐδὲν ό θραύων
ὰσεβεῖ, τό δὲ μυστικόν ποτὴριον, ό κὰν θραυσθῆ παρ' έκόντος, ὰσεβῆ ποιεῖ τόν ἐπικεχει-
ρηκότα, παρὰ μόνοις τοῖς νομίμως προεστῶσιν εὐρίσκεται. ούτος ό τρόπος τοὐτου τοῦ
ποτηρίου μόνος, ὰλλος οὐδείς. τοῦτο ὐμεῖς νομίμως προπίνετε τοῖς λαοῖς, τοῦτο 80
ὐμεῖς ὐπό τοῦ έκκλησιαστικοῦ κανόνος παρελὰβετε, τοῦτο μόνον ἐστὶ τῶν τῆς καθολικῆς
έκκλησίας προεοτὡτων. μόνων γὰρ ὐμῶν έστι ί προπίνειν τό αίμα τοῦ Χριστοῦ, τῶν
δὲ αλλων οὐδενός. ὰλλ' όσον τό μυστικόν ό θλὰων ὰσεβὴς, τοσοῦτον ὰσεβέστερος ό

οκ

45. Πίε Βὶτεετε Βετειτεὶὶιιοε αει· Ξεοὶαε αεε Ιεοὶτγταε νοα εεὶτετι αετ Ρειιτεὶ αεε Α1ὶ12ι1εεὶι.ιε ὶἰπαετ ι:ι:ιει:ι
ι1111εο ο. 74. 75 ία αε111 $οΙ11·εὶὶ›ε11 αει· Κὶετίὶτετ αει· Μ2.1·εοι.·ὶε 211 αὶε δγοοαε νοτι Τνττιε. ΑτΙ:ι21:ιειεὶι1ε
ε1·2όὶ:ιΙτ αε11 Ηετε:-1118 ο. 63Β. υτια 85 5/6 νεὶ. ο. 64 Β. 143, 18Εῖ. 9 Τοὶσὶτ 12, 7 1ο Μτ. 7, 6
148. νει. ο. 59 17 Βὶε Ν2.οὶ1.τίοὶ1ι: υδει· αὶε Κὶερετι αετ ΜεΙῖτ.ὶ:1.11ε1· εεἕεο Α1ε11ει1ιαετ νοι· Κο11ετ2.11°α1:ι
ετὶ111111ι: 111ὶέ Εμεεδ νὶτει Οοτιετ. ΠΙ 23 (88, 29): ἀλλὰ γὰρ ὰπὰντων εὶρηνευομένων (πεοδ Νὶοειεει) μόνοις
Αὶγνπτίοις ὰμικτος ὴν ὴ πρός ὰλλὴλους φιλονεικία, ὡς καὶ αὐθις ένοχλεῖν βασιλέα, οὐ μὴν καὶ πρός όργὴν
ἐγείρειν ι.ι11α 11111 Ερὶρὶα. Ι:ιεε1·. 68, 5 (ΠΙ 145, 1οΒ.), ννομεοὶτι αετ Απειεὶαοτετ Ρερέιοιιτὶοε, ]οὶ1211:ι1:ιεε
Α.τοΙ12ρΙ:ι μπα Κεὶὶὶοὶὶτοε νο1:ι ΡεΙι.ιεὶι.ι111 αίε Αειὶτὶτιεε ὶ:ιεὶ111 Κεὶεετ νοτδτεοὶιτετι, ειδετ εδἔεννὶεεεπ ντμταεο.
Πὶεε αὶὶεε ὶ1ειτ 21.11· 2. δεεείοσ αει· Ξγτιοαο νο11 Νίοεεε. εείυὶατέ, ναὶ. Ζεὶὶ:εοὶ:ι1·. ί. τιειιτοεέ. ἱλίίεε. 33
(1934) 156Β. 18 ναὶ. ι111τε1ι ο. 59. 6ο 22 ναὶ. ε. 74. 76. 83
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5 (οἱ) 8011111- 6 ἐπ'] ὐπ' Β 9 κρύτιτειν καλόν ~ Ε 1ο δότε ΒΕ 12 σ·κανδαλί3ονται Β
Ι6 Ἄχελλᾶν Β | δ1αβαλλοντεςΞΒΕ* (-βὰλοντες Ε®) 17 αὐτοῦ τοῦ ΒΕ αὐτοῦ ΒΚΟ 18 μετέ-
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27 Καὶ' > Β 28 θραυσθη ΚΒΕ θραυθῆ Ο θραῦθαι Β | παρ' ΒΕ ὰρ ΒΚΟ 31 μόνων Κ
33 θλὰων Ορ. θλὰνων Ηεε. Οοπιτμ. Μοπέἰ.



Αροὶοεία εεουιταε 11, 7-13. 3. (δεὶττείόειτ αει Ξγιτοαε νοι: Αὶε1ε.11α1ίε11 338) Θ?

ὲνυβρί3ων τό αίμα τοῦ Χριστοῦ· ἐνυβρί3ει γὰρ ό παρὰ τόν έκκλησιαστικόν θεσμόν τοῦτο
ποιῶν. (καὶ ταῦτὰ φαμεν οὐχ ότι κὰν σχισματικῶν ποτὴριον κέκλασται παρὰ Μακα-
ρίου, αλλ' ότι μηδὲν ῆν όλως ἐκεῖ· πῶς γαρ; όπου μὴτε τόπος κυριακῆς μὴτε τις ἐκεῖ
τῆς έκκλησίας, αλλα μὴτε ό καιρός ί μυστηρίων ὴν.) οῦτος δέ ἐστιν ό πολυθρύλητος

ε Ἱσχύρας ό μὴτε ὐπό τῆς έκκλησίας χειροτονηθεὶς καί, ότε τοὐς ὐπό Μελετίου καταστα-
θέντας πρεσβυτέρους 'Αλέξανδρος έδέχετο, μηδὲ έκείνοις συναριθμηθείς· οὐτως οὐδὲ
ἐκεῖθεν κατεοταθη.

Γίόθεν οῦν πρεσβύτερος 'ὶσχύρας; τίνος καταστὴσαντος; αρα Κολλοὐθου; τοῦτο
γὰρ λοιπόν. αλλ' ότι Κόλλουθος πρεσβύτερος ῶν ἐτελεὐτησε καὶ πασα χεὶρ αὐτοῦ γέ-

ιο γονεν ακυρος καὶ παντες οἱ παρ' αὐτοῦ κατασταθέντες ἐν τῷ σχίσματι λαικοὶ γηκόνασι
καὶ οὐτως συνόγονται, δῆλον καὶ οὐδενὶ καθέστηκεν αμφίβολον. πῶς οὐν Ιδιώτης
ανθρωπος καὶ οὶκίσκον οἰκῶν ὶδιωτικόν ποτὴριον έχειν μυστικόν πιοτευθεὶη; ἀλλὰ τότε
τόν ὶδιώτην πρεσβύτερον ώνόμα3ον καὶ τὴν προσηγορίαν αὐτῷ ταὐτην διὰ τὴν καθ'
ὴμῶν αδικίαν έχαρί3οντο καὶ νῦν μισθόν τῆς κατηγορίας έκκλησίας οὶκοδομὴν προ-

11 ξενοῦσιν. οὐτως οὐκ εὶχεν έκκλησίαν ανθρωπος, αλλὰ μισθόν τῆς κακοηθείας καὶ τῆς
πρός τὴν κατηγορίαν ὐπακοῆς νῦν, ὴν οὐκ είχε, λαμβανει καὶ τὰχα καὶ ἐπισκοττὴν αντ-
έδοσαν ταῦτα γὰρ θρυλεῖ περιιὼν καὶ οῦτω καθ' ὴμῶν βρενθύεται. οῦτω λοιπόν
τηλικαῦτα έπαθλα παρὰ τῶν ἐπισκόπων τοῖς κατηγόροις καὶ συκοφανταις προστίθεται·
εὶκότως, οί γὰρ συνεργόν εὶς α ὴθελον αὐτόν έσχηκότες ώς τῶν πραγματων κοινωνόν,

20 οὐτως καὶ τῆς όμοίας ἐιτισκοπῆς ὴξίωσαν. αλλὰ μὴπω ταῦτα, έτι δὲ τὰς ὰκοὰς τοῖς τότε
πραχθεῖσι παρ' αὐτῶν ένδοτε.

Μὴ δυνηθέντες πρός τὴν αλήθειαν, καίτοι κατ' αὐτῆς παρεσκευασμένοι, καὶ έν
Τὐρῳ μηδὲν ὰποδείξαντος 'ὶσχὐρα, ἀλλὰ συκοφὰντου δεικνυμένου καὶ τὴν συσκευὴν
αὐτῶν τῆς συκοφαντίας λυούσης ὶ είς αποδείξεις ὐπερτίθειτται καὶ ἐπαγγέλλονται πέμ-

25 ψειν έξ έαυτῶν τοὐς κατὰ Μαρεώτην πολυπραγμονὴσον·1ας. καὶ οὐς ὴμεῖς παρη-
τοὐμεθα φανερῶς διὰ πολλὰ καὶ ώς τὰ 'Αρείου φρονοῦντας καὶ διὰ τοῦτο ὴμῶν έχθροὐς,
αττέστειλαν αὐτοὶ κρύφα χρώμενοι τη δυναστεία Διόγνιον, Μαριν, Θεόδωρου, Μακε-
δόνιον, δύο νεωτέρους τὴν ὴλικὶαν καὶ τόν τρόπον Οὐρσακιον καὶ Οὐαλην από Παννο-
νίας, καὶ οῦτοι μἐτὰ τὴν τοσαύτην όδόν, ὴν ὐπέμειναν, ῖνα δικασωσι τῷ ὲχθρῷ, παλιν

80 από Τύρου καὶ εὶς τὴν ί 'Αλεξανδρειαν ὴπείγοντο, μηδὲ τό μαρτυρες οὶ δικασταὶ γε-
νέσθαι παραιτησαμενοι, αλλὰ παντα τρόπον έπιβουλῆς αναδεξαμενοι φανερῶς καὶ παντα
καματον καὶ πᾶσαν όδόν ὐποσταντες, ῖνα τὴν κατασκευα3ομένην συσκευὴν πληρώσωσι.
καὶ τόν μὲν ἐπίσκοπον Ἄθανὰσιον καταόμενον ἐπὶ ξένης ὴφίεσαν, αὐτοὶ δὲ είς τὴν τοῦ

5 νεί. αίε Είετε ο. 71, 6 9 Ιεοί:ιγ1·2α ννειι· νοα εί11ε111 ε.Ιε11α1ια.1·ί11.ίεοὶ1ε11 Κὶε1·ί.ὶ1ε1 ΚοΙ.ὶι.ιὶ·.ὶ1οε, αει· εὶείτ
211111 Βίεοὶτοὶ εί.1τε1 Οττιρρε ε.ι.11ἔεει:11νν·ι.111εε11 Βεττε, 211111 Ρτεεδγτετ ε1·ὶ1ο”οε1:ι ντοταειτ; νεί. ο. 76 1111α 11111. 14, 3
(ΙΙΙ 19, 11), δοί:ιινει.1·12 ΝΟΟ 19ο5, 292 14 νεί. ο. 85 5. 164, όθ. 16 Νεοὶτ ο. 85 Ξ. 163, 34 νν1.ι.ταε
1. 2ι.11:ι:ι Βίεοὶτοἱ ε1τ12.1;ι11ι: ι.111α 11ε.ὶ11:ι1 11οι:ὶ:1 2.Ιε εοΙοΙ:ιε1 ότι αετ ο1·ίε11τει.ὶ.ί5οί:ιε1:ι Ξγττοαε νο1:ι $ε1·α.ίοα τεί.ὶ, δοὶα.
Π 2ο, 5, Ηὶὶε.1·ίι1ε Εοὶ.ὶ. ειττίετ. Ρει.ι·ίε. Α Ιν 3 11.1. 34 (Ο5ΕΙ.. 65,76, 4) 25 Β. νεί. 211 αε1:11 Εοὶεειταειτ ο. 72.
Αατεμεείμε ὶτεττε αίε Κο1:ι:ιι:ι1ίεείο1ι αετ Ξγττοαε ει.ὶε Κ1Α3ε1· εδεεὶεέιμτ, ινεί.ὶ είε ε.ι1εε1:ὶ1ξὶ:ίεθί.ίοὶ1 ειιιε Κε12ε1·11 Βε-
εταπα, ο. 77 8.156, 26 Β. 27 χρώμενοι τη δυναστεία νεί. ο. 72 Β. 151, 17, εε111εί11ὶ: ίεὶ: αετ Οοτπεε
Βίοιιγείοε 28 ῖ.ί1εειοίι.1ε υεια ναὶειτε ε1·ί1ει.ὶτε11 ετετε αεει Βι1111:ι:ιεεὶ:ί1εὶ αετ ε.ὶ1ὶ1νε11 ίι.ι.1ιεε11 Οε11ε1·2.ὶ:ίο11,
Εμεεδ νίτει Οοιτετ. Ιν 43 (13 5, 21) υὶσει· αίε ίπ Τγτιιε ειιτινεεετιαετι Βίεοὶτόἱε: _ Τίαννόνιοί τε καὶ Μυσοὶ
τα παρ' αιἱττοῖς ανθοῦντα κόιλλη τῆς τοῦ θεοῦ νεολαίας ίεε. παρἐπεμπον) 33 ε. 5. 152, 16
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98 Αροὶοείε εεοιιειαε 13,3_15, 1. (δοὶιτείόειτ αετ δγτιοαε νο11 Αὶεκτιτίατίεπ 338)

ἐχθροῦ πόλιν εὶσηεσαν ώσπερ ἐπ1κωμα3οντες τῆ έκκλησία καὶ τῷ λαῷ, καὶ τό παρα-
λογώτερον, ίὶσχύραν τόν κατὴγορον μεθ' έαυτῶν ἐπαγόμενοι Μακαριον τόν κατηγο-
ροὐμενον οὐκ ἐπέτρεψαν ακολουθῆσαι, αλλ' έμφρουρον αφῆκαν έν Τὐρῳ· ανω γὰρ καὶ
κατω Μακαριος ό πρεσβύτερος τῆς ,Αλεξανδρείας ὐπὴγἐτο παρ' αὐτῶν τῷ ἐγκλἠματι.

Μόνοι τοίνυν μετὰ τοῦ κατηγόρου τὴν Ἄλεξανδρειαν είσελθόντες σύνοικον αὐτόν ε
καὶ συνέστιον καὶ συμπότην ἢςοντες καὶ τὸν έπαρχον τῆς Αίγὐτιτου Φιλαγριον παραλα-
βόντες ἐπὶ τόν Μαρεώτην απῆλθον. κακεῖ δῆθεν ἐποιοῦντο τὴν έξἐτασιν μόνοι, ὡς ὴθελον,
μετὰ τοῦ προειρημένου, πολλὰ τοὐς πρεσβυτέρους παρεῖναι παρακαλέσαντας οὐκ ἐπι-
τρέψαντες. ὴξίουν δὲ παρεῖναι οί τε τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας πασης πρεσβύτεροι, ῖνα
τοὐς ὐποβαλλομένους ὐπό 'ὶσχὐρα διελέγξωσι, πόθεν καὶ τίνες εὶσί. καὶ τοὐς μὲν ιο
λειτουργοὐς έκώλυον παρεῖναι, έπὶ δὲ τῶν έθνικῶν έξἠτα3ον περὶ έκκλησίας, περὶ πο-
τηρίου, περὶ τραπέ3ης καὶ τῶν ὰγίων, καὶ τό δεινότερον, έθνικοὐς ἐκαλουν μαρτυρας
περὶ ποτηρίου μυστικοῦ 3ητοῦντες· καὶ οῦς ὴρπασθαι παρὰ 'Αθανασίου διωρί3οντο
ἐκ μετακλὴσεως τοῦ καθολικοῦ καὶ μηδὲ όποι γῆς είσι γινώσκειν, τούτους είσῆγον ἐφ'
έαυτῶν καὶ τοῦ ἐπαρχου μόνον καὶ οὐκ ὴδοῦντο τούτους ὴφανίσθαι παρὰ τοῦ ἐπισκόπου 11
'Αθανασίου λέγοντες, ῶν ταῖς μαρτυρίαις συγχρῆσθαι δοκοῦσίν. ἀλλὰ κανταῦθα
μόνον φονεῦσαι βουλόμενοι παλιν τοὐς 3ῶντας ώς αποθανόντας τόν ἐπὶ 'Αρσενίου τρόπον
μιμούμενοι πλαττονται. όντας γὰρ τοὐς ανθρώπους καὶ φαινομένους έπὶ τῆς ὶδίας ὐμῖν
τοῖς μακραν ί ώς αφανεῖς έκτραγῷδοῦσιν, ίνα μακρὰν όντων τῶν ὲλέγχων τόν συλλειτουρ-
γόν ὴμῶν διαβαλλωσιν ὡς βία καὶ δυναστεία χρώμενον, καίτοι παντα αὐτοὶ μετὰ δυ- ευ
ναστείας καὶ προστασίας πραττοντες. καὶ γὰρ όμοια παλιν τὰ κατὰ Μαρεώτην τοῖς
κατὰ Τύρον ἐγίνετο. ώσπερ γὰρ ὲκεῖ κόμης ῆν μετὰ στρατιωτικῆς ὐπηρεσίας οὐδενὶ
ἐπιτρἐπων παρὰ τὰ ἐκείνοις δσκοῦντα ·ὴ λέγεσθαι ὴ πραττεσθαι, οὐτως καὶ ἐνταῦθα ό
τῆς Αίγύπτου έπαρχος μετὰ τῆς ταξεως ὴν παντας μὲν τοὐς τῆς έκκλησίας έκφοβῶν,
μηδένα δὲ μετὰ αληθείας ὲπιτρέπων μαρτυρεῖν· καὶ τό παραδοξότερον, ἐν αὐτῷ τῷ 26
τόπω καὶ τη οὶκία τοῦ κατηγόρου καὶ ῷκουν καὶ έξετα3ειν έδόκουν, α ὴβούλοντο, ί οἱ
είτε δικασταὶ είτε μαρτυρες είτε τῆς έαυτῶν καὶ Εὐσεβίου σπουδῆς, όπερ αληθέστερον,
ὐτιηρέται παραγενόμενοι.

Καὶ τίνα τὰ παρ' αὐτῶν εὶς τὴν 'Αλεξανδρειαν τολμηθέντα, νομί3ομεν ὐμας μὴ
αγνοεῖν, πανταχοῦ γὰρ διαδέδοται. ξίφη γυμνὰ κατὰ τῶν ὰγίων παρθένων καὶ τῶν ειι
αδελφῶν έχώρει καὶ μαστιγες κατὰ τῶν ὲντίμων παρὰ θεῷ σωμὰτων, καὶ τοὐς πόδας
ὲχώλευον ὐπό τῶν πληγῶν αἱ τὴν ψυχὴν ἐν ὰγνεία καὶ πασιν όλόκληροι τοῖς καλοῖς.
ὲργασίαι τε κατ' αὐτῶν ἐπεσείοντο καὶ ὲθνικοὶ δῆμοι πρός τό γυμνοῦν τύτιτειν ασελ-

2 ε. Ξ.152,16£. 6 νεί. ο. 75 8 ο. 73 Ξ. 152, 16α. 9 ο. 72 8.152, 18.; ο. 75 δ.154,28Β.
12 ο. 72 Ξ. 152, 511. 14 Ψεί. οδεμ ο. 5 5. 91, 311. 29 Β. Βίε '.ί`ι.ι1ι1ι.ιΙὶ:ε ι1νε.ί11·ε1:ια αεε Αιιἱ-
ειττὶαειὶέεε αετ Π111ε1ει1οὶ:1ι.111εεὶ1ο111111ίεείο11 είπα εοειεί: 1110111 ὶ:ε2οι.ιἔτ. Αὶοετ 5τ111Βε11ι.11·ι1τ.1ὶ:1ε11 ἱε.1ιαει:1 τεεεὶ-
1112Βίε ετεττ, ννειτιτ νοτι αι1Βε11 ί1:1 αίε ε1.ὶε1121:1ατί11.ίεο11ε11 Αιτἕεὶεἕειτὶαείτετι είτιεεετίθειτ ιντ.ι1αε _ ϋδττεεοε
εε112.ι.ι εο ννίε δεί ε1ί.ὶεε11:1εί11ε11 ροὶίίίεοέιοιτ Ε1αεε1:ι. δο ίεὶ: αίε δοὶ:1.ίὶαε1-11118 αετ Τι.ι11ιι1ὶὶ:ο ί11 αε11 Αροὶοείεα
αοε Ατ11211εείι1ε εί1:ι ίεετετ Βεετατιαέείὶ αετ Ααὶιὶειεε (ναὶ. ερ. εειογο. 3, αροὶ. αα Οοιτετ. 33, αε ἱιιἕει 6. 7 11. ό.)
Αιιοὶι α.ίε Οεἔττει· αεε Αὶὶιειιεείμε όεέτίειεεπ είοὶ1 ετεα ιῖιὶσει· Οεννεὶττότίεὶτείτετι αεε Ατ1ι:-1112είι.ιε ι11ια εείτιετ
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γαίνειν κατ, αὐτῶν, βωμούς τε καὶ θυσίας έπαπειλεῖν αὐταῖς. καί τις ασελγὴς ὰνὴρ
ὼς έξουσίας λοιπόν δοθείσὴς ὐπό τοῦ ἐπαρχου πρός χαριν τῶν ἐπισκόπων χεῖρα παρ-
θένου κατεῖχε καὶ πρός παρατυχόντα βωμόν εὶλκεν αναγκην θυσίας καὶ διωγμοῦ μιμοὐ-
μενος. καὶ ταῦτα ἐπραττἐτο καὶ φυγὴ τῶν παρθένων ὴν καὶ γέλως τῶν έθνικῶν κατὰ

1 της έκκλησίας τῶν ἐπισκόπων ένδον όντων καὶ ταύτην τὴν οὶκίαν οίκούντων, έν ῆ ταῦτα
έπραττετο, καὶ αφ' ῆς διὰ τὴν είς αὐτοὐς χαριν ξιφῶν αἱ παρθένοι γυμνῶν καὶ παντός
κινδύνου καὶ ὐβρεων καὶ παροινίας πεπείρανται. καὶ ταῦτα έπασχον ἐν νηστεία παρὰ
τῶν τοῖς ἐπισκόποις ένδον συνεστιωμένων.

Ταῦτα προειδότες ώς ἐχθρῶν είσοδος ούχ ὴ τυχοῦσα βλαβη, τὴν παραίτησιν
1ο ἐττοιησαμεθα. ταῦτα καὶ 'Αλέξανδρος ἐν νῷ λαβὼν ό τῆς Θεσσαλονίκης ἐπίσκοπος γραφει

πρός τοὐς ἐκεῖ μείναντας τὴν συσκευὴν ἐλέγχων καὶ τὴν ἐπιβουλὴν μαρτυρούμενος, όν
καν συναριθμῶσιν ἐαυτοῖς καὶ τῆς ἐιτιβουλῆς μετρῶσιν ένα, οὐδὲν αλλο ὴ κατ' ἐκείνου
τὴν βίαν δεικνὐουσι. καὶ γὰρ καὶ ό παμπόνηρος 'ίσχύρας οὐδὲ αὐτός ανευ φόβου
καὶ βίας ἐπ' αὐτό ῶρμησεν, ὰλλ' αναγκη τὴν κατηγορίαν ὐπέδυ. τούτου τεκμὴριον αὐτός

ὶ11 ἔγραψεν 'ὶσχὐρας πρός τόν συνεπίσκοπον Ἄθανασισν, ότι μηδὲν ἐκεῖ πέπρακται
τοιοῦτον, αλλί ὐπεβληθη πλασασθαι. καὶ ταῦτα έγραψεν οὐ δεχθεὶς παρ' αὐτοῦ ὡς
πρεσβύτερος, οὐ τοιαύτην χὰριτος προσηγορίαν λαβὼν, οὐκ οὶκοδομὴν έκκλησίας εὶς
αμοιβὴν τυχών, ού μισθόν ἐπιοκοπῆς προσδοκὴσας, ῶν παντων ἐτυχε παρ' αὐτῶν διὰ
τὴν κατηγορίαν. αλλα καὶ τό γένος αὐτοῦ παν μεθ' ὴμῶν συνὴγἐτο ούκ αν συναχθέντες,

20 εῖγε τό τυχόν ὴδίκηιττο.
Ταῦτα μὲν ούν ότι μὴ λόγος, αλλ' έργον, μαρτυρες μὲν οἱ τοῦ Μαρεώτου πρεσ-

βύτεροι παντες οὶ αεὶ συνόντες ἐν ταῖς περιοδίαις τῷ ἐπισκόπῳ οἱ καὶ τότε γραψαντες
κατὰ ”ὶοχύρα καὶ μὴτε έν Τύρῳ οἱ ὲλθόντες έξ αὐτῶν ἐπιτραπέντες εὶπεῖν τὴν ί αλὴ-
θειαν μὴτε ἐν τῷ Μαρεώτη απομείναντες συγχωρηθέντες ἐλέγξαι τόν ὶὶσχύραν συκο-

εῦ φαντην, καὶ αὐτὰ δὲ τὰ αντίγραφα τῶν 'Αλεξανδρου γραμματων καὶ τῶν πρεσβυτέρων
καὶ τὰ 'ίσχύρα. απεστείλαμεν δὲ καὶ τὴν τοῦ πατρός τῶν βασιλέων έπιστολὴν, ένθα
οὐ μόνον ἐπ' Ἄρσενίῷ δυσχεραίνει ότι Ξῶντος ανθρώπου φόνος ένεκαλεῖτο, αλλὰ καὶ
ἐπὶ τῷ ποτηρίῷ παλιν ἐθαύμα3ε τό ποικίλον τῆς κατηγορίας καὶ πεπλανημετον ότι
πὴ μὲν Μακαρίου τοῦ πρεσβυτέρου, πὴ δὲ 'Αθανασίου τοῦ ἐπισκόπου κατηγόρουν ώς
κλασαντος ταῖς χερσὶ τό ποτὴριον, καὶ παλιν συκοφαντας τοὐς Μελιτιανοὐς καὶ παλιν
'Αθανασιον καθαρώτατον αποφαίνεται. πῶς γὰρ ού συκοφανται Μελιτιανοὶ καὶ
πρό γε παντων 'ὶωαννης; ό εὶσελθών εὶς τὴν έκκλησίαν κοινωνὴσας ὴμῖν, καταγνοὐς
ὲαυτοῦ μηδὲν έτι περὶ τοῦ ποτηρίου κινὴσας, ἐπειδὴ τοὐς περὶ Εὐσέβιον είδε σπουδα-
3οντας τοῖς Ἄρειομανίταις οὐκ αττοτολμῶντας δὲ φανερῶς αὐτοῖς συνεργεῖν, αλλὰ 3η-
τοῦντας αλλοις χρῆσθαι προσώποις, ἑαυτόν ὐποβέβληκεν ῶσπερ τῶν έξω θεατρων
ὐποκριτὴν. καὶ ὴ μὲν ὐπόθεσις ῆν Ἄρειανῶν αγὼν καὶ τό πρωτότυπον ἐκείνους κατορ-
θοῦν, ύποβολὴ δὲ καὶ παραρτημα τοὐτων 'Ιωαννης καὶ οἱ σύν αὐτῷ, ῖνα οἱ τῶν “Αρειανῶν
σπουδασταὶ διὰ τῆς τούτων προφασεως δικαστῶν σχὴματι τοὐς έχθροὐς τῆς ασεβείας
απώσωνται καὶ τὴν ασέβειαν ἐγκαταπὴξωσι καὶ τοὐς 'Αρειανοὐς είσαγαγωσι τῆ ὲκ-

ιι κλησία. καὶ οἱ τὴν εὐσέβειαν έξωθῆσαι θέλοντες δι' ασεβείας νικῆσαι βια3ονται, καὶ οἱ

7 νηστεία: ννίτὶτὶίοὶα Εειεέειπείέ 11111 1. Ξερτ. (νεί. 21.1 8. 152, 1ο) οαετ 111.11 1ὶ1εὶ:ο1-ίεοὶτο Α.ι1ὶ:1ὶ:ὶ1εεε 211 συνεατ. ?
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τὴν ασέβειαν τὴν κατὰ Χριστοῦ προελόμενοι τοὐς τῆς ασεβείας έχθροὐς ώς ασεβεῖς ανελεῖν
έπεχείρησαν, καὶ ποτὴριον ὴμῖν προφέρουσι κεκλασμένον, ῖνα δόξη καὶ 'Αθανασιος κατὰ
Χριστοῦ συνασεβεῖν αὐτοῖς. ποία γὰρ καὶ μνήμη παρ' αὐτοῖς όφείλεται ποτηρίου
μυστικοῦ; πόθεν ασεβείας τῆς είς Χριστόν προσταταις περὶ ποτηρίου νοῦς εὐσεβής;
πόθεν τοῖς τόν Χριστόν μὴ γνωρί3ουσι ί ποτὴριον Χριστοῦ γνώριμον; πῶς οί ποτὴριον
τιμαν προσποιούμενοι τόν τοῦ ποτηρίου θεόν ατιμα3ουσιν; ῆ πῶς οὶ ποτὴριον όδυρόμενοι
τόν ἐπίσκοπον τόν ἐν αὐτῷ μυσταγωγοῦντα φονεῦσαι 3ητοῦσι; καὶ έφόνευσαν αν
τό όσον έν ἐαυτοῖς. πῶς δὲ οί τόν θρόνον τόν έστολισμένον ἐιτισκοπικῶς όδυρόμενοι τόν
έν αὐτῷ καθὴμενον ἐπίσκοπον ανελεῖν 3ητοῦσ1ν; ῖνα καὶ ὁ θρόνος τόν ἐπίσκοπον 3ητῆ
καὶ οί λαοὶ τῆς εύσεβοῦς διδασκαλίας στερηθῶσιν. οῦτε οῦν ποτὴριον οῦτε φόνος
οῦτε τι τῶν ὐπ' αὐτῶν τερατολογηθέντων εἰς τοῦτο αὐτοὐς προἠγαγεν, αλλ' ὴ προειρη-
μένη τῶν Ἄρειανῶν ασέβεια, δι' ὴν καὶ 'Αθανασίῷ καὶ αλλοις ἐπισκόποις ἐπιβουλεύ-
σαντες έτι καὶ νῦν τῆ έκκλησία πολεμοῦσιν. αρα γὰρ τίνες οἱ φόνους καὶ έξοριστίας ποιή-
σαντες; ούχ οῦτοι; αρα τίνες ταῖς έξωθεν πρσστασίαις χρώμενοι τοῖς ἐπισκόποις ἐπι-
βουλεύουσιν; οὐχ οὶ περὶ Εὐσέβιον μαλλον καὶ ούκ Άθανασιος, ῶς αύτοὶ γραφουσι;
παρ' αὐτῶν γὰρ αὐτός καὶ αλλοι πἐπόνθασι. καὶ γὰρ ί καὶ πρεσβύτεροι τῆς 'Αλεξαν-
δρείας τέσσαρες κατ' ἐκεῖνον τόν καιρόν, καίτοι μηδὲ είς Τύρον έξελθόντες, ύπερόριοι παρ'
αὐτῶν γεγόνασιν. αρα τίνες οἱ θρὴνων καὶ δακρύων ὰξιοι; οὐχ οἱ καὶ τὰ πρῶτα ποιὴ-
σαντες καὶ δεύτερα συναπτειν μὴ παραιτοὐμενοι καὶ παντα συκοφαντοῦντες, ῖνα ἐπί-
σκοπον απολέσωσι μὴ ύπείκοντα τῆ τῆς ασεβείας αὐτῶν αὶρέσει; διὰ τοῦτο ὴ έχθρα
τῶν περὶ Εὐσέβιον, διὰ τοῦτο τὰ έν Τύρῳ κινηθέντα, διὰ τοῦτο αἱ προσποίητοι κρίσεις,
διὰ τοῦτο νῦν καὶ χωρὶς κρίσεως παρ' αὐτῶν ὡς πεπληροφορημένων γραμματα, διὰ
τοῦτο αἱ πρός τόν πατέρα τῶν βασιλέων καὶ πρός αὐτοὐς τοὐς εύσεβεστατους βασιλεῖς
διαβολαὶ.

Οία γὰρ καὶ νῦν κατείρηται ό συλλειτουργός ὴμῶν Ἄθανασιος, αναγκαῖον ὐμας
είδέναι, ίνα καὶ ἐκ τοὐτου καταγνῶτε τῆς πονηρίας αὐτῶν καὶ γινώσκητε, ότι μηδὲν
αλλο ῆ φονεῦσαι 3ητοῦσι τόν ανδρα. σῖτος παρὰ τοῦ πατρός τῶν βασιλέων ὲδίδοτο
πρός τας τῶν χηρῶν διατροφὰς ὶδία μὲν Λιβύας, ίδία δέ τισιν ἐξ Αὶγύπτου. τοῦτον
παντες λαμβανουσιν αχρι νῦν 'Αθανασίου μηδὲν ἐξ αὐτοῦ κομι3ομένου πλὴν μόνου τοῦ
συγκαμνειν αὐτοῖς. αλλὰ νῦν ἐκείνων λαμβανόντων, μὴ μεμψαμένων, όμολογούντων λαμ-
βανειν, διαβέβληται Ἄθανασιος ώς όλον τόν σῖτον πιπρασκων καὶ εὶς τό ίδιον απο-
φερόμενος. καὶ τοῦτο έγραψε βασιλεύς αὶτιώμενος έκ τῶν γεγενημένων διαβολῶν. τίνες
τοίνυν οἱ διαβεβληκότες; οὐχ οί καὶ τὰ πρῶτα ποιὴσαντες καὶ τα δεύτερα κινεῖν μὴ
παραιτοὐμενοι; τίνες οὶ τῶν γραμματων τούτων αίτιοι τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως λεγο-
μένων; οὐχ οἱ 'Αρειανοὶ σπσυδα3οντες καὶ μηδὲν κατὰ τοῦ ανδρός παραιτησαμενοι μὴτε
λέγειν μὴτε γραφειν; οὐδεὶς γὰρ αν τοὐς τοσαῦτα ποιὴσαντας αφεὶς αλλους ὐποτιτεύσειε. ί
καὶ γὰρ έναργέστατον αὐτῶν τό δεῖγμα τῆς διαβολῆς φαίνεται· σττουδα3ουσι γὰρ τῆς
έκκλησίας ὰφελέσθαι τόν σῖτον τῆ προφασει τῆς διαβολῆς καὶ Ἄρειανοῖς παρασχεῖν,
ό παντων μαλιστα είς τοὐς αὶτίους τῆς απουδῆς καὶ τοὐς έξαρχους αὐτῶν ανατρέχει
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-τούς μὴτε φόνους κατὰ τοῦ ανδρός κινῆσαι παραιτησαμένους, δι” ῶν ψευδῆ διαβεβλἠκασι
βασιλεῖ, μὴτε τῶν κλὴρων τῆς έκκλησίας ὰφελέσθαι τὰς τροφας, ἱνα τῷ όντι κέρδος αἱρετι-
κοῖς παρασχωνται.

'Απεστείλαμεν δὲ καὶ τὴν μαρτυρίαν τῶν κατὰ Αιβύην καὶ Πενταπολιν καὶ τῶν
ἐξ Αίγύπτου συλλειτουργῶν ὴμῶν, ίνα καὶ ἐκ τούτου γνῶτε τὴν κατὰ 'Αθανασίου
γεγενημένην συκοφαντίαν. ταῦτα δὲ ποιοῦσιν, ἱνα φόβῷ λοιπόν ὴσυχα3όντων τῶν τὰ
τῆς εὐσεβείας φρονούντων ὴ τῶν ασεβῶν 'Αρειανῶν αίρεσις αντεισαχθῆ. αλλα καὶ τη
μὲν ὐμῶν εὐλαβεία χαρις, αγαπητοί, ότι πολλακις τοὐς 'Αρειανοὐς ὰναθεμσττί3οντες
ἐγραψατε καὶ χώραν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐκκλησίαν οὐ δεδώκατε· τῶν δὲ περὶ Εὐσέβιον ό έλεγχος
έγγύς. ἰδοὐ γὰρ μἐτὰ τὰ πρότερα παρ' αὐτῶν ί περὶ τῶν ”Αρειανῶν γραμματα,
ῶν καὶ απεστείλαμεν τὰ αντίγραφα, φανερῶς λοιπόν τοὐς παρὰ πασης τῆς καθολικῆς
έκκλησίας αναθεματισθέντας 'Αρειομανίτας ἐιτεγείρουσι κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐπίσκοπον
αὐτοῖς κατέστησαν καὶ ταῖς απειλαῖς καὶ τοῖς φόβοις διαιροῦσι τὰς έκκλησίας, ῖνα πανταχοῦ
συνεργοὐς έχωσι τῆς ασεβείας αὐτῶν. καὶ γὰρ καὶ διακόνους πρός τοὐς 'Αρειομανίτας
αποστέλλουσιν, οῖ φανερῶς συναγονται παρ' αὐτοῖς καὶ γραφουσιν αὐτοῖς καὶ αντί-
γραφα παρ' αὐτῶν κομί3ονται τὴν έκκλησίαν κατασχί3οντες καὶ κοινωνοῦντες αὐτοῖς
καὶ γραμματα αττοστέλλοντες πανταχοῦ τὴν αίρεσιν αὐτῶν συνιστῶντα καὶ τὴν ἐκκλησίαν
αποκηρύττοντα, ώς δυνὴσεσθε μαθεῖν, αφ' ῶν αὐτοὶ τῷ “Ρωμαίων ἐπισκόπῳ καὶ τὰχα
καὶ πρός ὐμας έγραψαν. ὡς οῦν οὐκ ανεκδίκητα ταῦτα ἐστι, συνορατε καὶ ὐμεῖς,
αγαπητοὶ. δεινα γαρ καὶ αλλοτρια της κατα Χριστον διδασκαλίας εστι. τουτου γοῦν
ένεκεν κοινῆ συνελθόντες έγραψαμεν ὐμῖν αξιοῦντες ὐμῶν τὴν ἐν Χριστῷ σύνεσιν απο-
δέξασθαι μὲν τὴν όμολογίαν ταύτην καὶ συναλγῆσαι τῷ σννεπισκόπτρ ὴμῶν 'Αθα-
νασίῷ, αγανακτῆσαι δὲ κατὰ τῶν περὶ Εὐσέβιον τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρούντων, πρός
τό μηκέτι τοιαύτην κακίαν καὶ πονηρίαν κατὰ τῆς έκκλησίας ὶσχύειν. ὐμας γὰρ ἐκδίκους
κατὰ τῆς τοιαύτης αδικίας ἐττικαλούμεθα ὐπομιμνὴσκοντες τό αποστολικόν ››ἐξαρατε τόν
πονηρόν έξ ὐμῶν αὐτῶν«. πονηρὰ γὰρ αληθῶς καὶ οὐκ αξια κοινωνίας τὰ παρ' αὐτῶν
πραχθέντα. οὐκοῦν μηκέτι προσέχετε, καν παλιν ὐμῖν γραφωσι κατὰ τοῦ ἐπισκόπου
'Αθανασίου (πὰντα γὰρ ψευδῆ τὰ παρ' αὐτῶν), μηδ' αν όνόματα δὲ ἐπισκόπων ί Αίγυπ-
τίων ἐγχαραττωσιν έπιστολαῖς. δῆλον γὰρ ότι οὐχ ὴμεῖς ἐσμεν οἱ γραφοντες, αλλα Μελι-
τιανοὶ οί αεὶ σχισματικοί, οἱ καὶ μέχρι νῦν τὰς έκκλησίας ταραττοντες καὶ στασεις κινοῦντες.
καταστασεις γὰρ αλόγους καὶ σχεδόν ἐθνικῶν ποιοῦνται, καὶ τοιαῦτα πραττουσιν, α
δυσωπούμεθα μὲν γραφειν, δύνασθε δὲ μαθεῖν παρὰ τῶν αποσταλέντων παρ' ὴμῶν τῶν
καὶ τὴν ἐπιστολὴν ὐμῖν ἐπιδιδόντων.

Ταῦτα μὲν οἱ από τῆς Αίγύτπτου πρός παντας καὶ πρός 'ὶούλιον τόν ἐπίσκοπον
4 Βεε Α11εε1 αετ Βίεὼόίε αμε Π111ετὶί'ογε11, αετ Ρε111ε1ροὶ.ίε ι.ι11α Α3γ·ρ1ε11 δειεμετε Ατὶτειτιεείμε' Π11εοὶ1ι.1Ια
111 αετ Α1111ο1ιε11εαοὶ:ιε, 11111 ὶ:1ίε1 ε1·ν1εὶ1.111 1ο Οε111εί.ι11 ίε1 αεε 5οὶ11είὶ1ει1 αετ δγποαε νο11 ]ε1τ1εε1.ὶε111
335 νεί. ι.ιι11ε11 ε. 84 12 Βίε ε1111ίοοί1ε11.ίεο11ε Βγποαε ὶ1εε111ννο1·1ε1ε αίε Β11οΙ1.ὶτεὶ11 αεε Α1.1ιε11εείι1ε 337
11111 αετ Εί11εε12ι.111ε αεε Ρίε1ι1ε είε Βίεοὶαοί νο11 Αὶεκοτιατίετι νεί. ο. 24 8. 1ο5, 11 ι111α ερ. ε11ο. 6 (Μίεπε 25,
236 Α) 15 Εμεεδ νε1ὶ1ε111αεί1ε 11111· 11111 Ρίεἐμε 181. Ζ11 αε111 Β1-ίεἱ αεε Εμεεδ 211 ]ι1Ι1ι1ε νο11
Βοιτι νεί. ο. 2ο 3. 1ο2, 1 26 Ι. Εοτ. 5, 13 34 11. 111 ο. 2ο Ιεί1ε1 Α111ε11ε.είι.ιε 211 αε111 νοι1 111111 εε-
ννιῖι11εοὶ11ε11 νε1·ε1ό.ι1α11ίε. αεε ίοὶεετιαετι Βτίεἱεε 1-111. Αιιε αε11 εεὶττ νε1·ννίοὶ1εὶ1ε11 νε1ὶ1ε111α.ὶι11:ι3ε11 νσ11 αετ
αΙεκει11α1ί11.ίεοὶ1ε11 δνποαε 338 δίε 2111· 5γ11οαε νο11 Βοιτι 341 ινεταεει 111.11 εί11 ρειατ Βε1ε11 εεεεὶσετι. Πεμ
Πίεροείτίοπεασαεὶσεσ 8. 87, 12 ε111ερ1εοὶ1ε11α, 1111111 Α1.ὶ1ε11ε1είι.1ε 11111 αίε ῖ.ῖ1ὶ1ι.111αε εείτιετ 2νυεί1ε11 ΒεΙ1ε1δί1ί-
1ίε1-11113 1111. Βετ Ζννεεὶτ αετ Αροὶοαίε νσίτα ει.1οὶ1 αεα111·οὶ1 αει11.ὶίοΙ1 ὶ1ε1ο111, αεβ ντίε 5. 88, 18 ειιοὶτ 11.ίε1
Ξ. 1ο2, 61. 1-11.11 αε11 νίἴίαειτιιί αεε Πτεαείιιε ι.111α ναὶεσε ὶ1.ί11Βεννίεεε11 ννίτα
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102 Αροίοἕίε εεοιιτιαε 2ο, 1_21, 3. (5οΕ1τείὶ1ει1 αεε )ι1ὶίι.1ε τ. Βοττι)

τῆς 'Ρώμης, καὶ οἱ περὶ Εὐσέβιον δὲ πρός 'ὶούλιον έγραψαν, καὶ νομί3οντες ὴμας ἐκφοβεῖν
ὴξίωσαν σύνοδον καλέσαι καὶ αὐτόν 'ίούλιον, εὶ βούλοιτο, κριτὴν γενέσθαι. ὴμῶν τοίνυν
ανελθόντων εὶς τὴν “Ρώμην έγραψεν εὶκότως 'ὶούλιος καὶ έπὶ τούς περὶ Εὐσέβιον απο-
στείλας καὶ δύο πρεσβυτέρους ὲαυτοῦ Ἐλπίδιον καὶ Φιλόξενον. ἐκεῖνοι δὲ ακούσαντες
περὶ ὴμῶν ἐταραχθησαν οὐ προσδοκὴσαντες ὴμας ανέρχεσθαι, ὶ καὶ παρητὴσσντο προ-
φασεις απιθανους πορισαμενοι, μαλλον δὲ φοβηθέντες, μὴ απερ οί περὶ Οὐαλεντα καὶ
Οὐρσὰκιον ωμολόγησαν, ταῦτα κατ' αὐτῶν ἐλεγχθῆ. λοιπόν οῦν συνελθόντες ἐπίσκοποι
πλέον πεντὴκοιττα, ένθα Βίτων ό πρεσβύτερος συνῆγεν, ὴμας μέν απολογουμένους
απεδέξαντο καὶ ἐκύρωσαν εὶς ὴμας τὴν τε κσινωνίαν καὶ τὴν αγαπην. ὴγανακτησαν δὲ
κατ' ἐκείνων καὶ ὴξίωσαν 'ίούλιον γραψαι τοῖς περὶ Εὐσέβιον ταῦτα τοῖς καὶ γραψασιν

καὶ έγραψεν αύτός καὶ απέστειλε διὰ Γαβιανοῦ τοῦ κόμητος.

'Επιστολὴ 'ίουλίου

'ὶοὐλιος Δ‹ι)ανίῳ καὶ Φλακίλλω Ναρκίσσῷ Εύσεβίῳ Μαρι Μακεδονίῳ Θεοδώρῳ
καὶ τοῖς σὐν αὐτοῖς τοῖς από ”Αντιοχείας γραψασιν ὴμῖν, αγαττητοῖς αδελφοῖς, έν κυρίῳ
χαίρειν.

'Ανέγνων τα γραμματα τα διὰ τῶν πρεσβυτέρων μου Ἑλπιδίου καὶ Φιλοξένου
αποκομισθέντα καὶ έθαὐμασα, πῶς ὴμεῖς μὲν αγόιπη καὶ συνειδὴσει αληθείας έγραψαμεν,
ὐμεῖς δὲ μετὰ φιλονεικίας, καὶ οὐχ ὡς έπρεπεν, ἐπεστείλατε. ύπεροψία γὰρ καὶ αλα3ονεία
τῶν γραψαντων διὰ τῆς ἐπιστολῆς ὲδείκνυτο. ταῦτα δὲ αλλότρια τῆς ἐν Χριστῷ πίστεώς
έστιν. έδει γὰρ τὰ μετὰ αγαπης γραφέντα αμοιβῆς τῆς ῖσὴς μετὰ αγαπης τυχεῖν
καὶ μὴ μετὰ φιλονεικίας. ὴ οὐχὶ αγαπης ἐστὶ γνώρισμα πρεσβυτέρους ί αποστείλαι,
συμπαθεῖν τοῖς πασχουσι, προτρέψασθαι τοὐς γραψαντας ἐλθεῖν, ῖνα παντα θαττον λύσιν
λαβόντα διορθωθῆναι δυνηθῆ, καὶ μηκἐτι μὴτε οἱ αδελφοὶ ὴμῶν πασχωσι μὴτε ὐμας τινες

1 Ποτ Βτίε1Ει.1εεὶ:ιε ι1τια αετ 21τ1ίοοὶ1ε11.ίεοὶ1ε11 5γ11οαε 211 ]ι1ὶ.ίι1ε, αετ νοτ αετ 5ν11οαε 111 Α1ε1τ211ατίει1 ειδεε-
εοὶ1ίοίτ1 ινετ, ντίτα ὶ1ετείὶ·ε ο. 19 5. τοτ, 18/ 19 ε1τνεὶ1111. Πίεεετ 5οὶ11·ί11 ντε.: 3ὶεί‹:112εὶ1ί3 111.11 αο111 ὶ1είΚο11-
ε12ι·11:ίι1ε (ο. 18) ετίοίεἐ. Ατὶ1ε11εείι.ι.ε ὶ1ε.11ε αεε ε1·1ειΙ1.τε11 ιιιτα ίίεθ αιιτσὶι εείσε 5γ11οαε αεε Βεοὶ111ει·ι:ί-
3ι.ι115εεεί11είὶ1ετ1 ο. 3 Β. ὶσεεοὶιὶίεθετι 2 Είε Βεὶ1ει1ρὶ.τ1115, Εμεεδ ὶ1εὶ1ε ὶσετείεε 1111 ετε1ετ1 512αίι1ττι αετ
Ε1ίί:11ι.111311ε.ὶ111τε 11111 )ι.ιὶίι1ε είτιε 5ν11οαε νετὶ2113·1, ε1εί11 είε11 1111εῖ1 5. 1ο3, 31 Β. είε ι111ὶ:ε5τι1ι1αε1 Ι1ετε.ι.ιε
ίε. οδεα 5. 87, 12). Α1ί1ε.11εείι.1ε εεετ ὶ1ίε1. Α1·ίε.11. 9 (Μ.ί3·11ε 25, 7ο4 Ο) ι111α ερ. ετισ. 7 ίΜί5τ1ε 25, 237 Α), αε.Β
]ι.ι.ὶίι1ε αίε νοτι αετι ε111ίοοί1ε11.ίεοὶ1ε11 Εε3ε1ε11 ί111 Εεμἱε αετ νετ11ε11α.ὶι.ι113ε11 111 Βο111 1119111 δείὶασθἔ ετ-
ὶ1οὶ1ε11ε Εοταεττιοε (5. 1ο4, 4), εί11ε 5γ11οαε ε1ι12ι.ιὶ1ε1·ι.ι1ε11, ει.ι1εε11ο111111ε11 11ε11ιε; εο ει1οὶ1 ]ι.ι1ίι1ε εεὶὶσεὶ:
ο. 22 5. 1ο3, 2ο; ο. 3ο 5. 1ο9, 7 3 Α1ὶ12.11εείι.ιε ί1τε111 εεεεπ Ετιαε 339 11ει:ὶ1 Βο111, νεί. 5. 1ο8, 31 Κο111τ11.
Είὶοετ αίε ίίδτίεετι Εί112εὶ.11εί1ε11 νεί. αει.: ο. 21 Ε. Α113ε111ετΙ11ε 3 Πίε Μίεείοσ αετ 1ό111ίεοὶ;1ε11 1.εεε.1ε11 11εοὶ1
Α111ίοοὶ1ίε11 11111 νοτ αίε 1ό111.ίεεΙ1ε 5ντιοαε, εὶεο Ε1·11ὶ1¿ίε111· 34ο νἕὶ. 5. 1ο8, 31 71. Πίε τό1:11.ίεεὶ1ε
5ντ1οαε 121111 1111 Ετ1ίὶ1ίε.ίτ1 341 ε1ε1ὶ:, νεί. Ι1.ὶε1. 2.1-12.11. 15 (Μ.ίἔ11ε 25, 7ο9 Α), είε ννετ είι1ε νετεε1111:11ὶι.111ἕ
αετ ί12.ὶ.ίε11.ὶεοὶ1ε11 Βίεο11όίε νεί. 5. 1ο6, 33 8 Εὶ.ι1 τόι11ίεοΙ1ετ Ρτεε11ν1ετ νί1ο 11ε11τ11 είε Ι.ε3ε.1 αεε
τό111ίεοὶ1ε11 Βίεοὶ1οἱε ατι αετ δγτιοαε νο11 Νίοόει 325 1είὶ 1 1 Βετ Οοττιεε Οεδίεομε ίεὶ: εοτιετ 11.ίοὶ:11 ὶ1ε2ει1Β·1
13 ]ι1ὶίι.ιε' Βτίεἱ (= Πτίκ. 89) ίει: 341 112ο11 αετ τό111ί.εοὶ1ε1ι 5ντ1οαε αετ 5ο 3εεοὶ11·ίεὶ1ετ1 111111 11111 Ιτίετ ϋιὶτετ-
Ιίείετε; 5οὶ1τ. Π 17, 9 Ι1ε11111 αετι Βτ-ίεἱ 111.11 11ε.οΙ1 αίεεετ 51εὶὶε. _ Πίε111ίι1ε νο11 Οεεεετεε Οερρεαοοίειε (εο
πιίὶ: 5ο2ο1τ1. ΠΙ 5, 1ο; ο1·ίε111ε1Ι. 5γ11οαε νοτι 5εταίὶ‹ε1: Οοί1. 211τίετ. Ρειτίε. Α 111” 3 111. 17 [Ο5Ε1. 65, 75, 5] ι.1τια
Βεείὶίυε ερ. 51; ΙΠ 143 Β Οετττίετ), Εὶεοίὶὶ νοι1 Α11τίοοὶ1ίε11, Νετείεε νο11 Νετοτιίειε, Εμεεδ νο11 Κο11ε1ει11-
τί11σρεΙ, Μειτίε νο11 Ο11ε.ὶι:εαο11, Μεοεαοπίμε νοτι Μορειιεεείε, Τί1εοαο1· νο11 Ηετεοὶεει ντετε11 αίε Ειίὶ11·ε1 αετ
5γ11οαε, αίε είε είτι Αι1εεοὶτι1Β αετ 111είε1ε11 ο1·ίε1ι1ε.ὶίεοὶ1ετ1 Βίεοὶτόίε αει1ε1τ1α ὶτι Ατιὶ;ίοοὶ1.ίε11 123111, Β. ίιῖιὶ11·1ε αε11
νοτεὶ12 19 Βίε Ετε3·11.ιε111ε αεε Βτίεἱεε Εμεεδε 1121 5‹:ὶ1ννει·12 ΝΟΕ 1911, 494 1. εεεε111111εὶ1 (= Πτίτ. 86)
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διαβαλλωσιν; ὰλλ' οὑκ οίδα, τί τό δόξαν οῦτως ὑμᾶς διατεθὴναι, ῶοτε καὶ ὴμᾶς ποιῆσαι
λογἰ3εσθαι ότι καὶ ἐν οῖς ἑδόξατε ρὴμασιν ὴμᾶς τιμαν, ταῦτα μετασχηματι3όμενοι μετὰ
εἰρωνείας τινός εἰρὴκατε. καὶ γὰρ καὶ οὶ πρεσβύτεροι οἱ ὰποοπαλἐντες, οῦς ἔδει μετὰ
χαρδις ἐπανελθεῖν, τοὐναντίον λυπούμενοι ὲπανῆλθον, ἐῳ' οῖς ἑωρὰκασιν ἐκεῖ γινομἐνοις.

5 καὶ ἔγωγε τοῖς γρὰμμασιν ἑντνχὼν πολλὰ λογισὰμενος κατἐσχον παρ' ἐμαντῶ τὴν ὲπι-
στολὴν, νομί3ων όμως ὴξειν τινὰς καὶ μὴ χρείαν είναι της ἐπιοττολὴς, ίνα μὴ καὶ ἐς φανερόν
ἐλθοῦσα πολλοὺς τῶν ἐνταῦθα λνπὴση. ἐπειδὴ δὲ μηδενὸς ἐλθόντος ὰνὰγκη γέγονεν
αὐτὴν προκομισθηναι, ὁμολογῶ ὑμῖν, παντες ἐθαύμασαν καὶ ἐγγὺς ὰπιοτίας γεγόνασιν,
εἰ όλως παρ' ὑμῶν τοιαῦτα ὲγραφη· φιλονεικίας γὰρ μᾶλλον καὶ οὐκ ὰγόιπης ὴν ὴ ἐτι-

ιο οτολὴ. εῖ μὲν οῦν ῳιλοτιμίας λόγων ένεκεν ό ὑπαγορεύσας έγραψεν, ἀλλων τὸ τοιοῦτον
ἐπιτὴδενμα. ἐν γὰρ τοῖς ἐκκλησιαατικοῖς οὐ λόγων ὲπίδειξίς ἐστιν, | ἀλλὰ κανόνες
ὰποοτολικοὶ καὶ οπουδὴ τοῦ μὴ ο-κανδαλί3ειν ἔνα τῶν μικρῶν τῶν ἐν τη εκκλησία. συμ-
φέρει γὰρ κατὰ τὸν ὲκκλησιαοτικὸν λόγον ››μύλον όνικὸν κρεμασθῆναι εἰς τὸν τρὰχηλον
καὶ καταποντιαθῆναι ὴ ακανδαλίσαι κὰν ἕνα τῶν μικρῶν‹‹. εἰ δὲ ῶς τινων λελυπημἐνων

ιε διὰ τὴν πρός ἀλλήλους μικροιμυχίαν (οὐ γὰρ αν είποιμι πὰντων είναι ταύτην γνὼμην)
τοιαύτη γέγονεν ὴ ἐπιστολὴ, ἔπρειτε μὲν μηδὲ όλως λνπηθῆναι μηδὲ ››ἑπιδῦναι τόν ὴλιον
ἐπὶ τῇ λύπη‹‹, ἔδει δὲ όμως μὴ είς τοσοῦτον προαχθῆναι, ὥστε καὶ ἕγγραφον αὐτὴν
ὲιτιδείξασθαι.

Τὶ γὰρ καὶ γέγονεν ὰξιον λύπης ὴ ἐν τίνι ὴν ὰξιον λνπηθῆναι ὑμᾶς οῖς καὶ ὲγρὰψαμεν;
20 ὴ ότι προιπρειμὰμεθα εὶς σὐνοδον ὰπαντῆσαι; ἀλλὰ τοῦτο μᾶλλον ἔδει μετὰ χαρᾶς δἐξασθαι.

οἱ γὰρ παρρησίαν ἔχοντες, ἐφ' οῖς πωτοιὴκασι καί, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, “κεκρίκασιν', οῦκ
ὰγανακτοῦσιν, εἰ παρ' ἑτἑρων ἐξετὰ3οιτο ὴ κρίσις, ἀλλὰ θαρροῦσιν, ότι ὰ δικαίως ἑςριναν,
ταῦτα ὰδικα οὐκ ὰν ποτε γένοιτο. διὰ τοῦτο καὶ οὶ ἐν τη κατὰ Νίκαιαν μεγαλη σννόδω
συνελθόντες ἐπίσκοποι οὐκ ὰνεν θεοῦ βουλήσεως αννεχώρησαν ἐν ἑτἑρα σννόδω τὰ τὴς

26 προτέρας ἐξετὰ3εσθαι, ῖνα καὶ οἱ κρίνοντες πρὸ όφθαλμῶν ἔχοντες τὴν ἐσομἐνην δεντεραν
κρίσιν μετὰ πασης ασφαλείας ἑξετόηωσι καὶ οἱ κρινόμενοι πιοτεῦωσι, μὴ κατ' ἔχθραν τῶν
προτέρων, ὰλλὰ κατὰ τὸ δίκαιον ἐαυτοὺς κρίνεσθαι. εὶ δὲ τὸ τοιοῦτον ἔθος παλαιόν τυγ-
χὰνον, μνημονενθἑν δὲ καὶ γραφὲν ἐν τη μεγαλη σννόδω, ὑμεῖς τοῦτο παρ' ὑμῖν ίαχύειν
οὐ θελετε, ὰπρεπὴς μὲν ὴ τοιαύτη παραίτησις· τό γὰρ ἀπαξ σννἠθειαν ἐσχηκὸς ἐν τη

80 εκκλησία καὶ ὑπό σννόδων βεβαιωθὲν ὶ οὑκ εῦλογον ὑπὸ όλίγων παραλιξιεσθαι. αλλως
τε οὐδὲ ἐν τούτῳ δικαίως ὰν φανεῖεν λνπηθἐντες. οἱ γὰρ παρ' ὑμῶν τῶν περὶ Εὐσἐβιον
13 Με. 18, 6 16 Ερὶι. 4, 26 24. ]ι.ι1.ίμε ρεεὶεὶιτ εὶι:Ι:ι εμί (Ζεα. 3 νοτι Νὶοεεει; εεὶειε Ιιατετρτετετίομ
Ιιεομ εὶοὶι εὶσει· μίοὶαι: εμἱ αει: Ψοιτὶομί: εείὶτεεει. Βεειει αει· Κειιιοι: είεὶιί: μιιι· ἱϋι· είιιειι Εκὶκοπιπιμοὶιἰεττεμ
ειιιε εὶειπ Κὶειτιε οόει· άεα: Εεάεοετεοόε αίε Μόἔὶὶεὶπὶεείτ αει· Ψὶεόεταμὶιιαδιπε αεε Ρτοεεεεεε νοι· όετ Ρι·ονί.μ-
:ίει.Ιενι:ιοεὶε νοτ. Ἑιῖμ· αει: Ρι·ο:εΒ Βεεεπ εί.ι:ιει:ι Βίεοὶιοἱ ειιιτὶααὶτ αει· Χαιιοτι ὶιεὶειετὶει Κεεεὶιιμἔ. ]μὶὶιιε' Ψοιτε
είαε! ειιίι: εὶειιεει μμτεμ δ. 113, ΙΕ. εμ ίμτειρτεϋετεο 31 Ε. Είε [ὶἹ:›ει·ὶ:ι·ίι:εετ αεε ειὶεκεμόιίμίεοὶπεμ
5γι:ιοι·1εΙε‹:ὶ1:είδεμε ο. 3 Β. Ιιεὶτειι ίιι Βοαι ρετείτε 338, ειὶεο νοτ αει· νεταείρμμε αεε Αεὶιειιεειμε, αεει Εεεειτετι
Εμεεδε αίε Εὶειεεεεμμἕ αεε Ρίετμε, εἰειοε Εκὶεομιαιμμίιἰειτεμ, νοκἕεὶιεὶτεια (ο. 19 Ξ. ιοι, 18). Αιιοὶα ]ιι.ὶ.ὶι.ιε
ινει· είμ ειτττὶἰοὶαει· νετὶιεὶατ ιτιίε ὰἰεεεειπ μιιιτιόεὶίοὶα (ο. 24 5. 1ο5, ιι Π.). Ιι:ι αίε Ετιεε εεὰτὁμετ, Ειειί: Μαοειιτμε
νὶεὶίείοὶαί: εὶ.ι:ιε Βεεοετὶειιμἔ εειτπιοὶττ, πιειτ εοὶὶε αεε Ετεερμίε αει· Πμεετεμοὶιμοεεὶιοαππαίεείομ αει· τντὶεοὶιειι
Ξγμοσὶε ιιοοὶαωαὶε είπετ Ξγμοόε νοι·Ιε3εει. Βαε νναι· ἱὶιτ ]μΙ.ὶι.ιε αει· Α1ι1εΒ, όετι Οεόαιιὶιειι εμ είαε Βγτιοαε ίπ
αετι νοτόετρτ-μπα :ι.ι ιτηιοὶιεια. Νειοὶπ ]μὶίι.ι:' Μεὶιιιιιιε ετεὶαεμ ειιιιιιπιεὶπ αίε Οι·ὶει:ιτε1ειτ ίειι ιΝίεΙει·ερι·ι.ιι:Ι: :ι:ι ί1:ι.τειι
νειττεμεμεειπαειτιετο, αίε εεὶὶαεί: αίε Ξνοοόε εείοτόετί: ὶ:ιαί:τει:ι, ννεειμ είε είεὶι ίεεπ αει· Εὶιιὶειόμειἕ νετεειεετι
(Β. ιοις, 13. 19). Αεὶιαπεεὶμε 3-ΗΕ ι:Ιεεινοι·εοὶι.Ι:-ιε εὶεε ]ι.ιΙ.ὶμε εεεεὶιὶοὶιτ αμἱ (νεὶ. αίε 5ί:εΙ1ει:ι ορειτι εμ Ξ. 1ο2, 2).
δείμε Εεὶεε ειεοὶι Κοιτα 339 ετεΙ1τε ει· εο Ιιίιι, είε οὶ: ετ αει· Είοὶαόμειε αεε ]ιι1ὶμ5 Ροὶἔε εεὶεὶετεί: Ιιαὶαε

ΒΚΟ ΒΕ

ι ὴμας ΒΚΟ ὑμᾶς ΒΕ 2 μετασχηματηόμιενοι ΒΚΟ σ·χημα·ι·ι3όμενοι ΒΕ ιο ὑμᾶς λν·ι·ιηθ·ῆναι ~ Ε
24 ἦ: ότι οῦκ ὰπαιτεῖ τὴν ἔκκλητον ὡς πόπας καὶ ὰκρος ὰρχιερεύς, ἀλλ' όπλῶς ὰξιοῖ ἐν ἑτἐρα αννόδῳ τὰ
της προτἑρας ἑξετἐηεσθαι κατὰ τόν κανόνα τῆς ἐν Νικαία συνόδου ει. Κα. Β° 25 ῖνα όορρεὶτ ει. Ειιὀιε
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104 Αροὶοεῖε εεομιιατι 22, 3-23, ις, (δεὶττεὶὶιεο αεε _]ιιΙὶιιε ν. Κοτμ)

ἀποοταλέντες μετὰ γραμματων, λῇκω δὴ Μακαριος ὁ πρεσβύτερος καὶ Μαρτὑριος καὶ
Ἡσὑχισς οἱ διακονοι, ἀτταντήσαντες ἐνταῦθα, ὡς οὑκ ὴδυνήθησαν πρός τοὑς έλθόντας
'Αθανασίου πρεσβυτέρους ἀντιστῆναι, ἀλλ' ἐν πᾶσι διετρἐττοντο καὶ διηλἐγχοντο, τὸ
τηνικαῦτα ὴξίωσαν ὴμᾶς ῶατε σὑνσδον συγκροτὴσαι καὶ γραψαι καὶ Ἄθανασίῳ τῷ
ἐπισκόπω εὶς Ἄλεξανδρειαν, γραψαι δέ καὶ τοῖς περὶ Εὑσέβιον, ῖνα ἐπὶ παρουσία παντων 5
ὴ δικαία κρὶσις ἐξενητθὴναι δυνηθη· τότε γὰρ καὶ ἀποδεικνὑναι παντα τὰ κατὰ 'Αθανὰσιον
έττηγγεἱλαντο. κοινη γὰρ ὑφ' ὴμῶν διηλέγχθησαν οἱ περὶ Μαρτὑριον καὶ ἱὶ-ὶσὑχιον
καὶ οὶ 'Αθανασίου τοῦ ἐπισκόπου πρεσβὑτεροι μετὰ πεποιθήσεως ανθὶσταιττο, οἱ δέ περὶ
Μαρτὑριον, εὶ δεῖ τὰληθἐς εὶπεῖν, ἐν πᾶσι διστρέποντο, όθεν καὶ ὴξίωσαν σὑνσδον γενέ-
σθαι. εὶ τοίνυν μηδὲ τῶν περὶ Μαρτὑριον καὶ Ἡσὑχιον ἀξιωσαντων γενέσθαι σὐνοδον 10
προτρεῳαμενος ὴμην ἐγὼ σκῦλαι τοὑς γραψαντας ένεκεν τῶν ἀδελφῶν ὴμῶν τῶν αὶτιω-
μἐνων ὰδικίαν πεπονθέναι, καὶ οῦτως ὶ εῦλογος ὴν καὶ δικαὶα ή προτροπή, έατι γὰρ
ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεῷ ὰρέσκουσα· ότε δέ οὑς ὑμεῖς αὑτοὶ οἱ περὶ Εὑσέβιον ὰξιοπίστους
ήγήσασθε, καὶ οῦτοι ὴξίωσαν ὴμᾶς σνγκσλέσαι, ακόλουθον ήν τοὑς κληθέντας μὴ λυπη-
θὴναι, αλλὰ μᾶλλον προθὑμως ἀπαιτιτῆσαι. οὐκοῦν ή μἐν δόξασα αγανακτησις τῶν 15
λυπηθἐντων προπετής, ὴ δὲ παραἰτησις τῶν μὴ θελησαντων απαντῆσαι ὰπρεττὴς καὶ
ῦποπτος ἐκ τουτων δείκνυται. αὶτιαταί τις ὰ πραττων αὑτός ἀττσδῇςσται, εἰ παρ' ἐτέρου
γινόμενα βλέποι; εὶ γαρ, ὡς γραφετε, “ὰσαλευτον έχει τὴν ἰσχὑν έκαστη σὑνοδος, καὶ
ἀτιμα3εται ό κρἱνας ἐὰν παρ' ἐτέρων ὴ κρἰσις έξετα3η·ται', σκοπεῖτε, αγαπητοί, τίνες εὶσὶν
οἱ σὑνοδον ὰτιμα3οντες καὶ τίνες τὰ τῶν φθασαντων κρῖναι διαλὑουσι. καὶ ῖνα μὴ τὰ 20
καθ' έκαστον νῦν έξετἀ3ων έπιβαρεῖν τινας δοκῶ, ἀλλὰ τό γε τελευταῖον γενόμενον,
ἐφ' ῷ καὶ φρίξειεν αν τις ὰκοὑων, ἀρκεῖ πρὸς απόδειξιν παντων τῶν παραλειφθἐντων.

Οἱ 'Αρειανοὶ οἱ αττὸ τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης 'Αλεξανδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου
της 'Αλεξανδρείας ἐπὶ ασεβεία ἐκβληθέντες οὑ μόνον ὑπὸ τῶν καθ' ἐκαοτην πόλιν απεκηρὑχ-
θησαν, ἀλλὰ καὶ ὑπό παντων τῶν κοινη ουνελθόντων ἐν τη κατὰ Νίκαιαν μιὴκαλη συνόδῳ 25
ανεθεματίσθησαν. οὑ γὰρ ήν αὑτῶν τὸ τυχόν πλημμέλημα, οὑδἐ εὶς ὰνθρωπον ήσαν αμαρτή-
σαντες, ἀλλ' εἰς αὑτὸν τόν κυριον ὴμῶν 'ὶησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τοῦ 3ῶντος.
καὶ όμως οὶ ὑπὸ πὰσης τῆς σὶκουμένης ὰποκηρυχθέντες καὶ κατὰ πᾶσαν ἐκκλησίαν στηλι-
τευθέντες νῦν λέγονται δεδέχθαι, ἐφ' ῷ καὶ ὑμᾶς ὰκοὑσαντας χαλεπαίνειν δίκαιον ὴγοῦμαι.
τίνες οῦν εὶσιν σὶ 'σὑνοδον ἀτιμα3οντες'; σὑχ σὶ τῶν τριακοσίων τὰς ψήφους παρ' οὑδέν 30
Θέμενοι καὶ ασέβειαν εὑσεβεὶας προκρίναντες; ὶ ὴ μὲν γὰρ τῶν 'Αρειομανιτῶν αῖρεσις
ὑπὸ παντων τῶν ὰπανταχοῦ έττισκόπων κατηνὼσθη καὶ ἀπεκηρὑχθη, 'Αθανασιος δὲ
καὶ Μἀρκελλος οἱ ἐττίσκοποι πλείονας έχουσι τοὑς ὑπὲρ έαυτῶν λέγοντας καὶ γραφοντας.
Μαρκελλος μὲν γὰρ ἐμαρτυρήθη ὴμῖν καὶ ἐν τη κατὰ Νὶκαιαν συνόδῳ τοῖς τὰ 'Αρείου
φρονοῦσιν ἀιττειρηκώς, 'Αθανασιος δἐ έμαρτυρήθη μηδὲ ἐν Τὑρῳ καταγνωσθεὶς, ἐν δὲ τῷ 36
Μαρεωτη μὴ παρεῖναι, ένθα τὰ ὑττομνήματα κατ' αὑτοῦ γεγενῆσθαι λέγεται. οῖδατε
δέ, αγαττητοί, ότι τὰ κατὰ μονομέρειαν ἱσχὑν οὑκ έχει, ἀλλ' ῦποτιτα τυγχανει. καὶ
όμως τοὑτων όντων ὴμεῖς ὑπὲρ ἀκριβεὶας οῦτε ὑμῖν οῦτε τοῖς ὑπὲρ αὑτῶν γραφασι πρό-
κριμα ποιοῦντες προετρειμαμεθα τοὑς γραψαντας ἐλθεῖν, ῖν' ἐπειδὴ πλείους ὶ εἰσὶν οἱ
ὑπὲρ αὑτῶν γραψαντες, ἐττὶ συνόδου παντα ἐξετασθὴ πρὸς τό μηδὲ τὸν ἀναίτιον κατα- 40
κριθῆναι μήτε τὸν ὑπεὑθυνον ὡς καθαρόν λογισθῆναι. οὐκοῦν οὑ παρ' ὴμῶν “ἀτιμα3εται

29 Νααπὶίοὶπ εὶι.ιτοΙ:ι αίε δντιοόε νοι: ]ετι.ιεειὶειτι 333 νεὶ. ο. δις 34 Ζιι Μειτοεὶὶ νἕὶ. μειτεα 8. ιιο, το Β.
36 νεὶ. αἱο 1)ει.τΙεΒ-μοεεει αετ λενρεετ οδεα ο. 13. τις

ΒΚΟ ΚΕ
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συνοδος", ὰλλὰ παρ' ἐκείνων τῶν απλῶς καὶ ὡς ἐτυχε τοὑς παρὰ παντων κατακριθέντας
'Αρειανοὑς καὶ παρὰ γνωμην τῶν κριναντων δεξαμένων. οἱ γὰρ πλείονες ήδη αναλὑσαντἐς
εἰσι σὑν Χριστῷ, οἱ δὲ έτι καὶ νῦν ἐν τῷ βίῷ τσὑτῳ ἐξἐτα3ονται ὰγανακτοῦντες ότι τὴν
αὑτῶν κρίσιν έλυσαν τινες.

ε Τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν γενομένων μέν ἐν τη 'Αλεξανδρεία έγνωμεν (καὶ γὰρ καὶ
Καρπὼνης τις ἐκβληθεὶς ῦπό Ἄλεξανδρου διὰ τὴν 'Αρείου αίρεσιν μετα τινων καὶ αὑτῶν
ἐκβληθέντων διὰ τὴν αὑτὴν αίρεσιν ἐληλὑθασιν ἐνταῦθα ἀποσταλέντες παρὰ Γρηγορίου
τινός), όμως δὲ ἐμαθομεν καὶ παρὰ Μακαρίου τοῦ πρεσβυτέρου καὶ Μαρτυρίου καὶ Ἡσυχίου
τῶν διακόνων. πρὸ τοῦ γὰρ απαντῆσαι τοὑς 'Αθανασίου πρεσβυτέρους προετρἐττοντο

ιο ὴμᾶς γραφειν ἐν 'Αλεξανδρεία ἱἶιστῷ τινι, ὴνίκα καὶ 'Αθανασιος ὁ ἐττίσκοπος έν 'Αλεξ-
ανδρεία ήν. τοῦτον δὲ τὸν Πιστὸν οἱ 'Αθανασίου τοῦ ἐττισκόπου πρεσβύτεροι παρα-
γενόμενοι απέδειξαν είναι 'Αρειανόν ἐκβληθἐντα μὲν ὑπὸ 'Αλεξανδρου τοῦ ἐπισκόπου καὶ
τῆς κατὰ Νίκαιαν συνόδου, κατασταθἐντα δέ ὑπὸ Σεκούνδου τινός, όν ὴ μεγαλη σὑνοδος
Ἄρειανὸν όντα έξέβαλε. τοῦτο δὲ οὑδἐ αὑτοὶ σὶ περὶ Μαρτὑριον ἀιττἐλεγον οὑδἐ ήρνοῦντο

ιε τὸν Τἱιστὸν ὑπό Σαςσὑνδου έσχηκέναι τὴν καταστασιν. σκοπεῖτε τοίνυν καὶ ἐκ τσὑτων,
τίνες αν ὑπὸ μέμιμιν δικαίως γένοιντο, οἱ μὴ ὶ πεισθέντες ὴμεῖς, ὥστε ἶἱιστῷ τῷ Ἄρειανῷ
γραιμαι, ὴ οἱ συμβουλεὑοντες 'ατιμασαι' τὴν μεγαλην σὑνοδον καὶ τοῖς ἀσεβἐσιν ὡς
εὑσεβέσι γραψαι; καὶ γὰρ καὶ Μακαριος ὁ πρεσβὑτερος ὁ παρὰ Εὑσεβίου μετὰ τῶν
περὶ Μαρτὑριον αποσταλεὶς ὡς ήκουσεν ἐπισταντας τοὑς πρεσβυτέρους Ἄθανασίου,

20 έκδεχομένων ὴμῶν τὴν παρουσίαν αὑτοῦ μετὰ τῶν περὶ Μαρτὑριον καὶ Ἡστξτχιον, ἀπε-
δήμησε νυκτὸς καίτοι νοσῶν τῷ σώματι, ῶς ἐκ τοὑτου λοιπόν ὴμᾶς ακολούθως στοχα-
3εσθαι ότι αἰσχυνόμενος τὸν κατὰ ἴἱιστοῦ έλεγχον ανεχώρησεν. ἀδὑνατον γὰρ τὴν
κατὰστασιν Σεκοὑνδου τοῦ 'Αρειανοῦ ἐν τη καθολικη έκκλησία ἱσχυσαι. 'ὰτιμία' γὰρ
ἀληθῶς αὑτη κατὰ της συνόδου καὶ τῶν ἐν αὑτη συνελθόντων ἐι·τισκόπων, ἐὰν τὰ μετὰ

κι τσσαὑτης σπσυδῆς καὶ εὑλαβείας ὡς θεοῦ παρόντος γενόμενα ὰντὶ μηδενός λυθη.
Εῖπερ οῦν, ὡς γραφετε, "ἐκ τοῦ κατὰ Νοβατον καὶ τον Σαμοσατέα ἱ-ἱαῦλον παρα-

δείγματος τὰ τῶν συνόδων ὶσχὑειν δόγματα χρὴ", έδει μᾶλλον μὴ λυθῆναι τῶν τρια-
κοσίων τὴν ῳῆφον, έδει τὴν καθσλικὴν σὑνοδσν ὑπὸ τῶν όλίγων μὴ ατιμασθηναι. αἱρετι-
κοὶ γὰρ οἱ 'Αρειανοὶ ῶσπερ κακεῖνοι καὶ όμσιαι αἱ κατὰ τσὑτων ιμῆφσι ταῖς κατ' ἐκείνων.

80 τοὑτων δὲ τσλμηθέντων τίνες εὶσὶν σὶ 'φλόγα διχονοίας αναιμαντες'; ὴμᾶς γὰρ τοῦτο
πεποιηκέναι γραψαντες έμέμιμασθε. αρ” οῦν ὴμεῖς διχονοίας εὶργασαμεθα οἱ συναλγσῦντες
τοῖς πασ-χουσιν ὶ αδελφοῖς καὶ κατὰ κανόνα παντα πεποιηκότες; ὴ οἱ φιλονείκως καὶ

2ί. νεὶ. ΡΙ:.ὶ1. τ, 23 6 Κετροτιεε: Πτὶτ. φὰ, 6 (ΙΙΙ 7, ιῃ 7 Οτεεστ ίεε ειτι 21. Ματ: 339 ί.ι:ι
Α1ε:ι:ε.ιιεὶτὶει:ι εὶσεεεοεεμ (Κερὶ:ιε.ὶει.ὶσι1 2ι.ιι:ο 11. Εεετὶστὶεί 339). Εμεεὶ: ὶ:ιετὶ:ε ίὶαιτ εμιτι Βίεοὶπσἰ νοτι
Α1εκε.σεὶτὶει:ι εειπεεὶιὶ: νεί. ερ. ετιο. 6. Οτεεστ νετεμοὶιτε εσίστε τιειεὶι ὶ;ιὶσεταὶ.Ι.ὶ·±1τι αίε νετὶσίοαμσεεα ὶιετεμετεὶὶεα
νεὶ. ερ. ετιο. 7 (Μ1ε·οε 23, 237 Β). Βεῖτιε Εεεετει: είτια εὶσετ Ιταιιατ νοτ Ξοιπιτιετ 339 ία Ιιοεσ αιτιεεὶτ-ιιοετ;
ινετὶσ 2ι.ι ὰὶεεετ Ζείὶ: αίε Εεεατεα Εμεεδε ειοοὶτι ίτι Κοττι ννει.τει:ι, αερα εαίὶεεεμ όίεεε εο εὶντσε ιινίε εεὰσαῖεε
θεεετιεὶτε αετ αστίοοὶιεμὶεοὶιεο δντιοαε εεννεεετι εεἰτι. ]ι.ιΙὶι.ιε ερτὶτιἔί: Ζ. 8-22 εμί Ετείἔαὶεεε αεε ]ε.ὶ1.τεε 338
υὶσετ το Ζμ Ρῖετιιε νεὶ. ο. 19 Ξ. τοι, 12. Ετ ννιιταε νοτι Αὶεκαμαετ εκὶτοι:ι:ιτι1ι.ιι:ιὶ2ίετὶ: Πτἱ-τ. 4", 2 (ΠΙ 6, 9);
Πτὶτ. 6, 6 (ΙΙΙ 13, 23) 13 δεομααμε νεὶ. Πτὶτ. 23 (ΠΙ 48, 9). Ετ ὶαεὶ: αιιτοὶι εεὶ.ι:ιε Πι:ι:ιτι·ὶεὶ›ε Αεὶαετιεειὶμε
ὶιτιι:αει· 2ιιεεεετ2τ, νεὶ. σε ενα. 12 (Μὶεπε 26, 7ο1 Ο), ὶιὶετ. Ατταο. 65. 7ι (Μίετιε 23, 769 Π, 777 Π). Ετ ρτοτε-
είειτε Αετἱιιε μτιό Εμαοταίμε (ΡΙ:ι.ί.ὶοεεοτἕίμε ΠΙ 19. 2ο; Ξ. 48, 13. 19) 18 Π. ναὶ. Ξ. 1ο3, 3ι Η. Πει-
μεοὶπ ινατ Μ. 338 ὶσεί αετ Οεεει:ιὶ.ιὶ:›ετετεὶ.ὶι.ιαε αιὶτ αετι Ι..εεσεει:ι αεε Ατὶτειοαείιιε πεεεεμ. Μεεειτίμε νετ-
εοοννῖμαετ νοα αετει Ζεἱερμαὶττ ειμ αμε όετι νετὶ1ει.ι:ιαΙι.ιι:ιἔει1. Ζ. 2ο αὑτοῦ ό. ί. Μ., εἱετ τσίτ εεὶτιεμ Βε-
εὶείτεττι ιμτ Αι.ιαιει:ι2 ὶσεἱττι Ρ:-ιρεε ἕεὶειεὶεο ιντιτεἱε 27 νὶἴίε Εμεεδ αμεα αίε σιτετιταὶἑεοὶπε δγπσαε νοα
δεταὶὶτε, Οοὶὶ. αατὶετ. Ρατίε. Α Ιν 1, 26, 2 (ΟΞΕΙ. 65, 65, 15 Π.)
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100 Λροὶοεῖει εεομτιόα 23, 1-26, 3. (δσὶιτείρεμ αεε ]ιιὶἰι1ε ν. Κοττι)

Ο παρὰ κανόνα των τριακοσίων τὴν ψηφον λὑσαντες καὶ κατὰ παντα 'τὴν σὑνοδον ἀτιμα-
2 σαντες'; οὑ γὰρ μόνον οἱ 'Αρειανοὶ ἐδἐχθησαν, ἀλλὰ καὶ από τόπου εὶς τόπον μεμελε-

τήκασιν ἐπίσκοποι διαβαίνειν. εἰ οῦν ἀληθῶς 'ῖσην καὶ τὴν αὑτὴν ήγεῖσθε τιμὴν τῶν ἐττι-
σκόπων καὶ μὴ ἐκ τοῦ μεγέθους τῶν πόλεων", ὥς γραφετε, 'κρίνετε τοὑς ἐττιοκόπους”,
έδει τόν πεττιστευμένον μικρὰν μένειν έν τη πιστευθείση καὶ μὴ ἐξουθενεῖν μὲν τό πεπιστευμέ- 6
νον, μεταβαίνειν δὲ είς τὴν μὴ ἐγχειρισθεῖσαν, ῖνα της μἐν παρὰ θεοῦ δοθείαης κατα-

Β φρονη, τὴν δἐ τῶν ανθρώπων κενοδοξίαν οὑκοῦν, αγαπητοί, έδει ἀτταν-
τησαι καὶ μὴ παραιτήσασθαι, ῖνα καὶ τέλος λαβη τὸ πρᾶγμα· τοῦτο γὰρ ό λόγος ἀπ-
αιτεῖ. ἀλλ' ῖσως ὴ προθεσμία ἐνἐττόδισε· γραψαντες γὰρ ἐμέμψασθε, ότι 'στενὴν τὴν προ-

Ιυ θεσμίαν της συνόδου” ὡρίσαμεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο, αγαπητοί, πρόφασίς ἐστιν. εὶ μὲν γὰρ ιο
ἐρχομένους τινὰς συνἐκλεισεν ή ὴμέρα, στενὸν ὰν τὸ διαστημα της προθεσμίας ήλἐγχθη,
εἱ δὲ οἱ ἐλθεῖν μὴ βουλόμενοι κατεσχήκασι καὶ τοὑς πρεσβυτέρους ἐως αὑτοῦ τοῦ 'ὶαννου-

4 αρίου μηνός, μὴ θαρροὑντων ἐστὶν ὴ πρόφασις. ήλθον γὰρ αν, ὥς προεῖπον, εὶ ἐθαρρουν,
οὑ πρός τὸ διαστημα της όδοῦ σκοποῦντες οὑδἐ πρὸς τὴν προθεσμίαν ὁρῶντες, ἀλλ' ἐιτὶ

Μ 392 Α τοῖς δικαίοις καὶ ὶ τοῖς εὑλόγοις παρρησια3όμενοι. ἀλλ' ῖσως διὰ τόν καιρὸν οὑκ απήν- ιν
τησαν. τοῦτο γὰρ γραφοντες παλιν ἐδηλὼσατε, ὥς ἀρα έδει ὴμᾶς ἱσκοπήσαντας τόν ἐπὶ
της'Εῷας καιρὸν” μὴ προτρέιμασθαι ὑμᾶς απαντησαι. εἱ μἐν οῦν διὰ τό τοιοῦτον είναι τόν
καιρὸν οὑκ ἀτιηιτιήσατε, ὥς φατε, έδει προτέρους ὑμᾶς τὸν καιρὸν τοῦτον σκοπήσαντας
μὴ αὶτίους σχίσματος μηδὲ ὸλολυγης καὶ θρήνων ἐν ταῖς έκκλησίαις γενέσθαι. νῦν δὲ οἱ
ταῦτα πεποιηκότες έδειξαν μὴ τόν καιρὸν αῖτιον, ἀλλὰ τὴν προαίρεσιν τῶν μὴ θελη- το

Β σαντων ἀτταντησαι.
26,1 Θαυμἀ3ω δὲ κἀκεῖνο τὸ μέρος της ἐττιστολἦὼ πῶς όλως κὰν ἐγρὰφη παρ' ὑμῶν

Β 14,6

ότι δὴ 'τοῖς περὶ Εὑσέβιον μόνοις καὶ οὑ πᾶσιν ὑμῖν' μόνος έγραψα· εὑχέρειαν γὰρ τῶν
μεμιμαμένων μᾶλλον αν τις εὑροι ὴπερ αλήθειαν. γὰρ οὑκ αλλοθεν λαβὼν κατὰ
'Αθανασίου γραμματα ὴ διὰ τῶν περὶ Μαρτὑριον καὶ Ἡσὑχιον ἐκείνοις αναγκη έγραψα εε
τοῖς καὶ γραιμασι κατ' αὑτοῦ. έδει τοίνυν ὴ τοὑς περὶ Εὑσέβιον μὴ μόνους χωρὶς παντων
ὑμῶν γραψαι ὴ ὑμᾶς, οίς μὴ έγραψα, μὴ λυπεῖσθαι, εὶ ἐκείνοις ὲγραφη τοῖς καὶ γραιμασιν. ὶ

2 εἰ γὰρ έχρῆν καὶ πᾶσιν ὑμῖν ἐττιστεῦιαι, έδει καὶ ὑμᾶς σὑν ἐκείνοις γραψαι. νῦν δὲ τὸ
ακόλουθον σκοποῦντες ἐκείνοις ἐγραψαμεν τοῖς καὶ δηλὼσασιν ὴμῖν καὶ τοῖς ἀποστείλασι
πρός ὴμᾶς. εἱ δὲ καὶ τὸ μόνον ἐμὲ γεγραφέναι ἐκείνοις ἐκίνησεν ὑμᾶς, ἀκόλουθόν ἐστιν εο

Ω ὑμᾶς ἀγανακτεῖν, ότι καὶ μόνῷ ἐμοὶ ἐγραψαν. ἀλλὰ καὶ ἐν τοὑτῷ πιθανὴ μἐν καὶ οὑκ
ἀλογος ὴ πρόφασις, αγαπητοί, όμως δἐ γνωρίσαι ὑμῖν αναγκαῖον ότι, εὶ καὶ μόνος
έγραψα, ἀλλ' οὑκ ἐμοῦ μόνου ἐστὶν αὑτη ὴ γνώμη ἀλλὰ καὶ παντων τῶν κατὰ τὴν 'ίτα-
λίαν καὶ τῶν ἐν τοὑτοις τοῖς μέρεσιν ἐπισκόπων. καὶ ἐγωγε τοὑς παντας οὑκ ήθέλησα

8 ποιῆσαι γραψαι, ῖνα μὴ παρὰ πολλῶν τό βαρος έχωσιν. ἀμέλει καὶ νῦν τη ὸρισθείση σε
προθεσμία συνῆλθον ἐπίσκοποι καὶ ταὑτης της γνωμης γεγόνασιν, ὴν παλιν γρἀφων
ὑμῖν σημαίνω, ὥστε, αγαπητοί, εἰ καὶ μόνος ἐιτιστέλλω, ἀλλὰ παντων γνὼμην είναι
ταὑτην γινὥσκετε. ταῦτα μὲν οῦν περὶ τοῦ μὴ εὑλόγως τινὰς ἐξ ὑμῶν προφασεις, ἀλλὰ

13 ἀδίκους καὶ ὑττόπτους πορἰσασθαι.
5 Οεαιεὶτιτ ὶεὶ: Εμεεδ νοτι Κοι:ιετ2τιί:ὶ.τιορεΙ νεὶ. οδεα ε. 6, 6 5. ο3, 1 Β. 12 Εὶρίαῖμε νοα ΡΙ:ι.ί1οΧετιι.ιει
ινι.ιταει:ι δίε ]ε.τιι.ιατ 341 ίτι Ατιί;ίοοΙ:ι.ίεμ 2ι.ιι·ὶίεΙ1εεΙ1ε.ὶι:ε1:ι 16 νεί. Ιιίετ. Α.ι·ὶειι:ι. 11 (Μὶἔτιε 25, 7ο3 Ο):
. . . πλασασθαι δὲ πρόφασιν ἀττρεττη° ότι μὴ δυναμεθα νῦν ἐλθεῖν διὰ τοὑς παρὰ ἴἱερσῶν γιγνομἐνους πολέμους ;
νεὶ. Κοιπτοεοται· 2μτ 5ι:εΙΙε 23 ]ι.ιὶίι1ε Ιτειε εεὶο Ξεὶττεὶὶσεο ιτιιιτ ατι Εμεεδ εὶε αεπ είεεμεὶίοὶιεμ Πτὶιεὶσετ
σετ νετδασαὶμοεεμ εεττοὶπτετ, αεεεἔεσ ὶαετὶε εὶσὶ: Εμεεδ νετινειὶιιτ, είε είαε δντιοεὶε αίε Αμτεταεεεὶαετίιιι
αετ Εεἔετεσ ινα:

ΒΚΟ ΚΕ

1 τὴν ψῆφον τῶν τριακοσίων ~ Κ 3 διαβαίνειν ἐπίσκοποι ~ Κ 5 τό] τόν Β 18 ὑμᾶς Β®
ὴιιἄς Β* 27 λυπεῖσθε Β 32 ἀλογσς Μοειὶὶ. εῦλογος Ηεε. Ωοωττι. 33 ὴ › ΒΕ
37/38 γνὼμην είναι ταὑτην ΚΟΕ είναι γνὼμην ταὑτην Β γνὥμην ταυτην είναι Ε
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Περὶ δὲ τοῦ μὴ εὑχερῶς μηδὲ ἀδίκως ὴμᾶς ὑποδεδἐχθαι εὶς κσινωνίαν τοὑς συν-
επισκόπους ὴμῶν 'Αθανασιον καὶ Μαρκελλον, εὶ καὶ τα προλεχθέντα ἱκανα, όμως διὰ
βραχέων εῦλογον ὑμῖν δεῖξαι. έγραψαν οἱ περὶ Εὑσέβιον πρότερον κατὰ τῶν περὶ 'Αθα-
νασιον, ἐγραψατε δὲ καὶ νῦν ὑμεῖς, έγραψαν ὶ δὲ καὶ πλεῖστοι ἐπίσκοποι από της Αῖγὑπ-

τ του καὶ ἐξ αλλων ἐπαρχιῶν ὑπὲρ Ἄθανασίου. πρῶτον μὲν οῦν τὰ κατ' αὑτοῦ γραμ-
ματα παρ' ὑμῶν μαχεται πρὸς ἑαυτὰ καὶ οὑδεμίαν συμφωνίαν έχει τὰ δεὑτερα πρός τὰ
πρῶτα, ἀλλ' ἐν πολλοῖς τὰ πρῶτα ὑπὸ τῶν δευτέρων λὑεται καὶ τὰ δεὑτερα ὑπὸ τῶν
πρώτων διαβαλλεται· ἀσυμφωνων δὲ όντων τῶν γραμματων οὑδεμία πίστις περὶ τῶν
λεγομένων ἐστίν. έπειτα, εἱ τοῖς παρ' ὑμῶν γραφεῖσιν ἀξιοῦτε πιστεὑειν, ακόλουθόν

ιο ἐστι καὶ τοῖς ὑπὲρ αὑτοῦ γραψασι μὴ απιστησαι, καὶ μαλιστα ότι ὑμεῖς μὲν πόρρωθεν,
ἐκεῖνοι δὲ ἐν τοῖς τόποις όντες καὶ εὶδότες τόν ανδρα καὶ τὰ ἐκεῖ γινόμενα πραγματα γρα-
φσυσι μαρτυροῦντες αὑτοῦ τῷ βίῷ καὶ διαβεβαιοὑμενοι ἐν πᾶσιν αὑτὸν συσκευὴν πἐττον-
θέναι. καὶ παλιν Ἄρσἐνιός τις ἐττίσκοπος ἐλῇςθη ποτὲ ὥς αναιρεθεὶς παρὰ Ἄθανασίου,
ἀλλὰ τοῦτον ἐμἀθομεν 3ην, ἀλλὰ καὶ φιλίαν αειν πρός αὑτόν. τὰ ὑπομνήματα τὰ
ἐν Νὶαρεωτη γενόμενα διεβεβαιωσατο κατὰ μονομέρειαν γεγενῆσθαι· μήτε γὰρ ἐκεῖ
παρεῖναι Μακὰριον τόν πρεσβύτερον τόν κατηγοροὑμενον μήτε αὑτὸν τὸν ἐπίσκοπον
αὑτοῦ Ἄθανασιον. καὶ τοῦτο οὑ μόνον ἐκ τῶν αὑτοῦ λόγων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ὑπο-
μνημότων, ὶ ὥν ἐκόμισαν ὴμῖν οἱ περὶ Μαρτὑριον καὶ ἱὶ-ἱσὑχιον, έγνωμεν. αναγνόντες
γὰρ εὑρομεν ότι ό μὲν κατήγορος 'ίσχὑρας ἐκεῖ παρην, οῦτε δὲ Μακαριος οῦτε ό ἐττί-

εο σκοπος Ἄθανασιος· ἀλλὰ καὶ τοὑς πρεσβυτέρους 'Αθανασίου αξιοῦντας παρεῖναι καὶ
μὴ συγχωρηθέντας. έδει δὲ, αγαττητοί, εῖπερ μἐτὰ ἀληθείας ἐγίνετο τὸ κριτήριον
μὴ μόνον τὸν κατήγορον, ἀλλὰ καὶ τὸν κατηγοροὑμενον παρεῖναι. ὥσπερ γὰρ ἐν τη
Τὑρω Μακαριος παρην ό κατηγορούμενος καὶ 'ὶσχὑρας ὁ κατήγορος, καὶ οὑδὲν ἐδείχθη,
οὑτως έδει καὶ ἐν τῷ Μαρεὼτη μὴ μόνον απελθεῖν τόν κατήγορον, ἀλλὰ καὶ τὸν κατη-

εε γοροὑμενον, ῖνα παρὼν ὴ ἐλεγχθη ὴ μὴ ἐλεγχθεὶς δείξη τὴν συκοφαντίαν. νῦν δὲ τοὑ-
του μὴ γενομένου, ἀλλὰ μόνου ἀπελθόντος τοῦ κατηγόρου, μεθ' ὥν παρητήσατο 'Αθα-
νασιος, ῦποπτα τὰ πραγματα φαίνεται.

'Ηιτιᾶτο δὲ καὶ τοὑς απελθόντας εὶς τὸν Μαρεώτην παρὰ γνὡμην αὑτοῦ ὰπεληλυ-
θέναι. έλεγε γαρ ότι Θεόγνιον καὶ Μἀριν καὶ Θεόδωρον, Οὑρσακιον καὶ Οὑαλεντα καὶ

30 Μακεδόνιον ὑπόπτους όντας ἀπέστειλαν. καὶ τοῦτο οὑκ ἐκ τῶν λόγων αὑτοῦ μόνον,
ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς 'Αλεξανδρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου της Θεσσαλονίκης
ἐδείκνυε. προήνηκκε γὰρ ἐιτιστολὴν αὑτοῦ γραφεῖσαν πρός Διονὑσιον τόν ἐν τη συνόδῳ
κόμητα, ἐν ·η δηλοῖ φανερὰν συσκευὴν γενέσθαι κατὰ Ἄθανασίου. καὶ ὶ αὑτοῦ δὲ
τοῦ κατηγόρου 'ὶο-χὑρα προεκόμισε χεῖρα όλόγραφον αὑθεντικήν, ἐν μαρτυρα τόν

35 θεόν τόν παντοκρατορα ἐπικαλοὑμενος μήτε ποτηρίου κλασιν μήτε τραιτέ3ης ανατροπὴν
γεγενῆσθαι έλεγεν, αλλ' ὑποβεβλησθαι ἐαυτόν ὑττό τινων πλασασθαι ταὑτην τὴν κα-
τηγορίαν. ατταντήσαντες δὲ καὶ πρεσβὑτεροι τοῦ Μαρεὼτου διεβεβαιὡσαντο μήτε τόν

ν-4 σι

3 Π. ί. αετ Βτίεί νοα 338 ε. οδεα 5. 1ο1, 18 4 Π. ί. αετ Βτίεἱ αετ ειιτίοεὶιεαίεοὶαεο 5γ·οοαε νοα 339
τιεεὶτ αετ Αδεεεεμοε αεε Αεὶτετιεείμε | Π. ὶ. αει· Βτίεἱ ε. 35. 13 Ε. = ε. 8,4 5.94, 18.
ὶμὶίιιε' Ατει1ι:οετ1τ2τ.ίοι:ι ὶ:›ε1·ι.ιΙ:ί: εστι: ειιί αειτι Βτίεί αετ αηγρἐ. δγποαε ιιιιια αετι ὶὶπτι δεϋίεεεοαεο Πτ-
Ιτιιοεὶεο. Πεοεὶσεμ ἱαειὶσετι ]. τιοεὶι αίε Αὶττεα αετ Κοαιιτιῖεείοτι νοτεεὶεεεσ, Ζ. 14 13 Ε. = ο. 13. 14
2ο = 5. 98, 9, νεί. 5. 11ο, 7 24 = 5. 98, 2. 8 29 = 5.97, 25 Ε. 31 = 5.99, 25; ο. 8ο
34 = 5. 99, 26, Βτίεί ο. 64 37 νεἱ. αοα Βτίεί ο. 74 5. 134, 63.
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108 Αροὶοείε εεειιτιόε 28, 2-29,3. (5εἱιτεὶΒει·ι αεε ]ι.ιΙὶι.ιε ν. Κοιπ)

”ὶο·χύραν πρεσβύτερον είναι της καθολικῆς έκκλησίας μήτε τι τοιοῦτον πεπλημμεληκἐναι
3 Μακαριον, όποῖον ἐκεῖνος κατηγόρησεν. οἱ πρεσβύτεροι δὲ καὶ οἱ διακονοι απαντή-

σαντες ἐνταῦθα ούκ όλίγα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἐμαρτύρησαν ὑπὲρ τοῦ ἐιτισκόπου 'Αθανασίου
διαβεβαιούμενοι μηδὲν ἀληθὲς είναι τῶν κατ' αύτοῦ λεγομένων, συσκευὴν δὲ αύτόν πε-

Β πονθέναι. καὶ οἱ από τῆς Αὶγύτιτου δὲ καὶ Λιβύης παντες ἐπίσκοποι γραφοντες διεβεβαιὥ-
σαντο καὶ τὴν κατἀστασιν αύτοῦ έννομον καὶ ἐκκλησιαστικὴν γεγονέναι καὶ παντα τὰ
παρ” ὑμῶν λεγόμενα κατ' αύτοῦ είναι ψευδῆ· οῦτε γὰρ φόνον γιηενησθαι οῦτε τινὰς
αναιρεθηναι δι' αύτόν οῦτε κλασιν ποτηρίου γεγενῆσθαι, ἀλλὰ παντα εἱναι ψευδῆ.

4 καὶ ἐκ τῶν ὑπομνηματων δὲ τῶν ἐν Μαρεὥτη κατὰ μονομέρειαν γενομένων ἐδείκνυεν
ἐπίσκοπος 'Αθανασιος ένα κατηχούμενον ἐξατασθέντα καὶ εἱπόντα ένδον είναι μετα

.ο„

Β ι48 'ἱοχύρα, ί ότε Μακαριος ὁ πρεσβύτερος Ἄθανασίου, ὥς ληουσιν, ἐπέστιη τῷ τόπῳ,
καὶ αλλους δὲ ἐξετασθέντας καὶ εἱπόντας τόν μὲν ››ἐν κελλἱω μικρῷ‹‹, τόν δὲ ››όπισθεν της
θύρας κατακεῖσθαι τόν 'ὶσχύραν τότε νοσοῦντα‹‹, ότε Μακἀριον λέγουσιν ἀπηντηκἐναι

Ω 6 ἐκεῖ. από δὴ τούτων ὥν έλεγε, καὶ ὴμεῖς ακολούθως στοχα3όμεθα ότι πῶς οἱόν τε
τόν όπισθεν της θύρας νόσῷ κατακείμενον τότε ἐστηκέναι καὶ λειτουργεῖν καὶ προσφἐρειν;
ὴ πῶς οἱόν τε ήν προσφορὰν προκεῖσθαι ένδον όντων τῶν κατηχουμένων; εἱ γὰρ ένδον

8 ήσαν οἱ κατηχούμενοι, οῦπω ὴν ό καιρός της προσφορᾶς. ταῦτα, ὥσπερ εῖρηται,
έλεγεν ό ἐττίσκοπος 'Αθανασιος καὶ ἐκ τῶν ὑπομνηματων ἐδείκνυε, διαβεβαιουμένων καὶ
τῶν σύν αὑτῷ μηδὲ όλως αύτόν πρεσβύτερον γεγενησθαί ποτε ἐν τη ,καθολικη έκκλησία
μηδὲ σεουνῆχθαι αύτόν ποτε ἐν τη έκκλησία ὥς πρεσβύτερον° ούδὲ γὰρ [οὑδἐ] ότε Ἄλέξαν-
δρος ἐδέχετο κατὰ φιλανθρωπίαν της μεγαλης συνόδου τοὑς από τοῦ σχίσμαπος Μελιτίου,
ὥνομασθαι αύτόν ὑπό Μελιτίου μετὰ τῶν αύτοῦ διεβεβαιοῦντο· ό καὶ μέγιστόν ἐστι

13 τεκμήριον μὴ είναι αύτόν μήτε Μελιτίου. εὶ γὰρ ήν, παντως καὶ αύτός αύτοῖς συνηριθ-
7 μεῖτο. αλλως τε καὶ ἐν αλλοις ό 'ὶσχύρας ψευσαμενος ἐδείκνυτο ὑπό 'Αθανασίου έκ

τῶν ὑπομνηματων· κατηγορήσας γὰρ ὡς βιβλίων κεκαυμένων ότε, ὥς λέγουσι, Μα-
καριος ἐπέστη, ήλέγχθη ύφ' ὥν αύτός ήνηκε μαρτύρων ψευσαμενος.

,1 Τούτων τοίνυν ούτως ληομένων καὶ τοσούτων μὲν όντων τῶν μαρτύρων τῶν29
Μ 29713 ὑπὲρ αὑτοῦ, ὶ τοσούτων δὲ δικαιωματων προφερομένων ὑπ' αὑτοῦ, τί έδει ποιεῖν ὴμᾶς;

ὴ τί ό ἐκκλησιαστικός κανὼν ἀπαιτεῖ ὴ μὴ καταγνῶναι τοῦ ανδρός, ἀλλὰ μᾶλλον αποδέ-
2 ξασθαι καὶ έχειν αύτόν ἐπίσκοπον, ὥσπερ καὶ εῖχομεν; καὶ γὰρ πρός τούτοις πᾶσι

παρέμεινεν ἐνταῦθα ἐνιαυτόν καὶ ἐξ μῆνας ἐκδιαόμενος τὴν παρουσίαν ὑμῶν ὴ τῶν βου-
λομένων ἐλθεῖν· τη δὲ παρουσία ἐδυσὥπει παντας, ότι οὑκ αν παρήν εἰ μὴ ἐθαρρει. καὶ
γὰρ ούκ αφ” ἑαυτοῦ ἐλήλυθεν, ἀλλὰ κληθεὶς καὶ λαβὼν γραμματα παρ” ὴμῶν, καθαπερ

3 καὶ ὑμῖν έγραψαμεν. καὶ όμως μετὰ τοσαῦτα ὑμεῖς ὥς »παρὰ κανόνας ποιήσαντας‹‹
ὴμᾶς ἐμέμψασθε. σκοπεῖτε τοίνυν, τίνες εὶσὶν οἱ παρὰ κανόνας πραξαντες, ὴμεῖς οἱ μετὰ

2 ίῖ. Π. ε. αίε ἱἔἱσετὶστάοεετ αεε Βτίείεε ο. 3 Β. 3 Π. ί. αετ Βτὶεί ο. 3 6 νεί. ο. 6, 4 5. 92, 13 Π.
7 νεί. ε. 3, 2 5. 91, 3 Π. 8 νεί. ‹:. 11 1ο Π. Πίεε ἰεί: εὶτι Αιιεειιε εμε αετι Αἱτὲειπ αετ Πικετ-
εμοὶτμμἔεὶτοιτοιτιὶεείοτι, ε. 5.1ο7,18. νεί. αίε Βατεέεὶἱμμε αεε Ατὶτειτειεἱιιε υμεεσ ο. 83, αετ αίε Αὶτέετι
αυτοὶ: νεττττῖὶ.τ.ἱμι:ιε αεε ]ι.ιἱὶι1ε 2ι.ι Οεείοὶπέ ὶσεὶτειιπ, αετ είε εείμετεείέε νοτι Εμεεὶσ 2ι.ιἔεεοὶ1ἰ‹:Ι1ε ετὶταἱὲετι
ὶτεττε 19 νεί. οὶσεμ Ζ. 1 21 ναὶ. οἱσεει σ. 11 5.97, 6. Βειε σίοαεοἀεοἱτε Βεἱττεέ ε. ῖξτὶτ. 23, 6
(ΠΙ 49, 1 Π.) 23 ναὶ. ο. 83 5. 162, 12 Π. 31 Β2 αίε τόττιὶεεἐιε 5γποαε νοτ αετ ει.τιέἰοοἱ:ιει:ι.ίεοὶ1ετι
Κίτεὶιινείτιεγτιοαε ταἕέε, αίεεε αὶσετ τιειετι Ατἱιειτ. αε εγτι. 23 (Μίεμε 26, 723 Α) ὑπατεία Μαρκελλίνου καὶ
Γἱροβὶνου (= 341) ὶνδικτίωνος ἦ (= 1. 5ερἱ. 34ο _ 31. Ασε. 341), ειἱεο ερατεετετιε ίσα 5οτ1ίι:τ1ετ 341 εέεὶἱ-
ἱειοεὶ, εο ἱεὶ: Ατὶ:ιε.1:ιε.εὶι1ε εὶτι ]αὶ1τ μπα εεοὶ1ε Μοτιαεε νοτ Ετίζιὶ:ιίει.ὶ:ι.τ 341, ττι.ὶὶ:ὶ:.ὶι1 νοτ ννίοέετ 339/4ο τιαοὶτ
Βοτιι εεὶτοεοσιεσ 33 έγραψαμεν νεἱ. ερ. επο. 7 (Μίἔπε 23, 237 Α) υτια Εῖετ. Ατίειο. 9 (ΜίΒιτε 23, 7ο4 Ο)
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Γ/3 ,ί/Ε θῆναι ΚΟ ί 21 τοῦ › Β 21 ι.ι. 22 ὶνὶελετίου Ε* ί-ιτίου ΕΕ) εὶσετιεο Ζ. 23

23/24 συνηριθμήθη Κ 27 οντων › Ε 33 τοίνυν › Ε | κανονας Β κανονα ΚΟΒΕ

5

ΙΟ

Ιό

20

25

80

85



Αρσὶσείε εεειιμαε 29, 3-3ο, 4. (5εἱιτεὶὶ:›εμ αεε )ι.ιὶὶι1ε ν. Βοττι) 100

τοσούτων αποδείξεων τόν ανδρα δεξαμενοι ὴ οἱ από τριακοντα καὶ ἐξ μονῶν ἐν 'Αντιο-
χεία ὶ ὀνομασαντές τινα ὥς ἐιτίοκοπον ξένον καὶ ἀποστείλαντες εὶς τὴν 'Αλεξανδρειαν
μῃὰ στρατιωτικῆς ἐξουσίας; όπερ οὑ γέγονεν ούδέ είς Γαλλίας αύτοῦ ἀποσταλέντος·
ἐγεγόνει γὰρ αν καὶ τότε, εἱ όντως ὴν καταγνωσθεὶς. ἀμέλει ἐπανελθὼν σχολα3ουσαν

6 καὶ ἐκδεχομὲνην αύτόν τὴν ἐκκλησίαν εύρεν.
'Αλλὰ νῦν ούκ οίδα, ποίῷ τρόπῳ γέγονε τὰ γενόμενα. πρῶτον μὲν γαρ, εἱ δεῖ

ταληθἐς εὶπεῖν, οὑκ έδει γραψαντων ὴμῶν σύνοδον γενέσθαι προλαβεῖν τινας τὴν ἐκ της
συνόδου κρίσιν. έπειτα οὑκ έδει τοιαύτην καινοτομίαν κατὰ της έκκλησίας γενέσθαι.
ποῖος γὰρ κανὥν ἐκκλησιαστικός ὴ ποία παραδοσις αποστολικὴ τοιαύτη, ὥστε εὶρη-

ιο νευούσης έκκλησίας καὶ ἐπισκόπων τοσούτων όμόνοιαν ἐχόντων πρός τόν ἐπίσκοπον
της 'Αλεξανδρείας 'Αθανασιον αττοσταληναι Γρηγόριον, ξένον μὲν της πόλεως, μήτε
ἐκεῖ βατιτισθἐντα μήτε γινωσκόμενον τοῖς πολλοῖς, μὴ αἱτηθαντα παρὰ πρεσβυτέρων,
μὴ παρ” ἐπισκόπων, μὴ παρὰ λαῶν, ἀλλὰ κατασταθηναι μὲν ἐν Ἄντιοχεία, αποσταληναι
δὲ εὶς τὴν Ἄλεξανδρειαν, οὑ μετὰ πρεσβυτέρων, ού μετὰ διακόνων της πόλεως, ού μετὰ

ιε ἐπισκόπων της Αὶγύτιτου, ἀλλὰ μετὰ στρατιωτῶν; τοῦτο γὰρ έληον καὶ ητιῶντο
οἱ ὶ ἐνταῦθα ἐλθόντες. εἱ γὰρ καὶ μετὰ τὴν σύνοδον ύπεύθυνος ήν εὑρεθεὶς ό Ἄθανασιος,
οὑκ έδει τὴν κατἀστασιν οῦτως παρανόμως καὶ παρὰ τόν ἐκκλησιαστικόν κανόνα γενἐ
σθαι, ἀλλί ἐπ' αύτης της έκκλησίας, απ' αὑτοῦ τοῦ ἱερατείου, απ' αὑτοῦ τοῦ κλήρου
τοὑς ἐν τη ἐπαρχία ἐπισκόπους έδει καταστησαι καὶ μὴ νῦν τοὑς από τῶν αποστόλων

το κανόνας παραλύεσθαι. ἀρα γαρ, εἰ καθ' ἐνός ὑμῶν ἐγεγόνει τό τοιοῦτον, οὑκ αν ἐβοήσατε,
οὑκ αν ὴξιὥσατε ὥς παραλελυμένων τῶν κανόνων έκδικηθηναι; αγαπητοί, ὥς
θεοῦ παρόντος μετὰ ἀληθείας φθεγγόμεθα καὶ λῇκομεν· οὑκ έστι τοῦτο εύσεβὲς ούδέ
νόμιμον ούδὲ ἐκκλησιαστικόν. καὶ γὰρ καὶ τὰ λεγόμενα γεγενῆσθαι παρὰ Γρηγορίου
ἐν τη εἱσόδῳ αύτοῦ δείκνυσι τὴν της καταστασεως ταξιν. ἐν γὰρ τοιούτοις εὶρηνικοῖς

εε καιροῖς, ὥς αύτοὶ οἱ ἐλθόιττες από της "Αλεξανδρείας απήγγειλαν, καθὥς καὶ οὶ ἐπίσκοποι
έγραψαν, ὴ έκκλησία ἐμπρησμόν ὑπέμεινε, παρθένοι ἐγυμνὥθησαν, μονα3οντες κατε-
πατήθησαν, πρεσβύτεροι καὶ πολλοὶ τοῦ λαοῦ ηκίσθησαν καὶ βίαν πεπόνθασιν, ἐπί-
σκοποι ἐφυλακίσθησαν, περιεσύρησαν πολλοί, τὰ ἀγια μυστήρια, ἐφ' οἱς ητιῶντο Μα-
καριον τόν πρεσβύτερον, ὑπό ὲθνικῶν διηρπα3ετο καὶ εὶς γῆν ἐβαλλἐτο, ἱνα τὴν Γρηγο-

ευ ρίου τινὲς κατἀστασιν δέξωνται. τὰ δὲ τοιαῦτα δείκνυσι τοὑς ››παραλύοντας τοὑς
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110 Αροἱοείσ εεειιμαε 3ο,4-32,3. (5εἱ1τείὶσεμ αεε )ι.ιΙὶι.ιε ν. Βσπι)

κανόνας«. εἱ γὰρ νομίμη ήν ὴ κατἀστασις, ὶ ούκ αν διὰ παρανομίας ὴναγκα3ε πείθεσθαι
τοὑς νομίμως απειθοῦντας καὶ όμως τοιούτων γενομένων γραφετε ››είρήνην με-
γαλην γεγενῆσθαι ἐν τη Ἄλεξανδρεία καὶ τη Αὶγύτττῳ«, ἐκτός εὶ μὴ αντιμεταβέβληται
τό έργον της εὶρήνης καὶ τὰ τοιαῦτα εὶρήνην όνομα3ετε.

Κἀκεῖνο δὲ ὑμῖν ἀναγκαῖον ἐνόμισα δηλῶσαι ότι 'Αθανασιος διεβεβαιοῦτο Μα-
καριον ἐν Τύρῳ ὑττό στρατιὥτας γεγενῆσθαι καὶ μόνον τόν κατήγορον ἀπεληλυθέναι
μετὰ τῶν απελθόντων εὶς τόν Μαρεώτην, καὶ τοὑς μὲν πρεσβυτέρους αξιοῦντας παρεῖναι
ἐν τη ἐξετασει μὴ συγκεχωρησθαι, τὴν δὲ ἐξέτασιν γεγενῆσθαι περὶ ποτηρίου καὶ τρα-
πέ3ης ἐπὶ παρουσία τοῦ ἐπαρχου καὶ της ταξεως αὑτοῦ παρόντων ἐθνικῶν καὶ ”ὶουδαίων.
τοῦτο δὲ κατὰ τὰς αρχὰς απιστον ὴν, εἱ μὴ καὶ έκ τῶν ὑ·πομνηματων ἐδείκνυτο, ἐφ' ῷ
καὶ ἐθαυμασαμεν, νομί3ω δὲ καὶ ὑμᾶς έτι θαυμα3ειν, αγαπητοί. πρεσβύτεροι μὲν οὑκ
ἐπιτρέπονται παρεῖναι οἱ καὶ τῶν μυστηρίων λειτουργοὶ τυγχανοντες, ἐπὶ δὲ ἐξωτικοῦ
δικαστοῦ παρόντων κατηχουμένων καὶ τό γε χεἱριστον, ἐπὶ ἐθνικῶν καὶ 'ὶουδαίων τῶν
διαβεβλημένων περὶ τόν Χριστιανισμόν ἐξἐτασις περὶ αῖματος Χριστοῦ καὶ σὥματος
Χριστοῦ γίνεται. εὶ γὰρ καὶ όλως ἐγεγόνει τι πλημμέλημα, έδει έν τη έκκλησία ὑπό κλη-
ρικῶν νομίμων ἐξετα3εσθαι τὰ τοιαῦτα καὶ ὶ μὴ ὑπό ἐθνικῶν τῶν τόν λόγον βδελυσσο-
μένων καὶ μὴ είδότων τὴν ἀλήθειαν. τοῦτο δὲ τό ἀμαρτημα ήλίκον καὶ όποῖόν ἐστι,
συνορᾶν καὶ ὑμᾶς καὶ παντας πεπίστευκα. περὶ μἐν 'Αθανασίου τοιαῦτα°

Γἱερὶ δὲ Μαρκἐλλου, ἐπειδὴ καὶ περὶ αύτοῦ ὥς ασεβοῦντος εὶς τόν Χριστόν ἐγραψατε,
δηλῶσαι ὑμῖν ἐσπσύδασα ότι ἐνταῦθα γενόμενος διεβεβαιὥσατο μὲν μὴ εἱναι ἀληθη τὰ
περὶ αὑτοῦ γραφέντα παρ' ὑμῶν, όμως δὲ απαιτούμενος παρ' ὴμῶν εὶπεῖν περὶ της
πίστεως οὑτως μἐτὰ παρρησίας απεκρίνατο δι' ἑαυτοῦ ὥς ἐπιγνῶναι μὲν ὴμᾶς ότι
μηδὲν έξωθεν της αληθείας όμολογεῖ. οὑτως γὰρ εὑσεβῶς περὶ τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος
ὴμῶν 'ὶησοῦ Χριστοῦ ὥμολόγησε φρονεῖν, ὥσπερ καὶ ὴ καθολικὴ ἐκκλησία φρονεῖ· καὶ
οὑ νῦν ταῦτα πεφρονηκέναι διεβεβαιὥσατο, αλλα καὶ έκπαλαι, ὥσπερσῦν καὶ οἱ ὴμέτερσι
πρεσβύτεροι τότε έν τη κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ γενόμενοι έμαρτύρησαν αὑτοῦ τη όρ-
θσδοξία. καὶ γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν κατὰ της αἱρέσεως τῶν 'Αρειανῶν πεφρονηκέναι
διισχυρίσατο, ἐφ' ῷ καὶ ὑμᾶς ὑπομνησαι δίκαιόν ἐστιν, ῖνα μηδεὶς τὴν τοιαύτην αῖρεσιν
ἀποδἐχηται, ἀλλὰ βδελύττηται ὥς αλλοτρίαν της ὑγιαινούσης διδασκαλίας. όρθὰ
3 Ε. Ηὶει· ννὶτα αεε Τὶ1ε1με νομ ε. 28 ννὶεαετεμίεεμστμμιεμ, ι.ι1μ αεε Βείεεομετμεμὶ: Ζ. ισ Π. εὶμεμἱείἱεμ, νεί.
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ιν:-1.1· ετ είμ )ε.ὶ1τ ιιμα ατεὶ Μομετε ίμ Βοτμ. Πει· Βτίεί ίεε είμίἕε Ζείτ νοτ αετ τόιμὶεεμεμ 53τμοαε εεεεὶατίεὶσεμ,
αε.ῖ1ει·ίεε αὶε Βίαετεμι 2ι.ι 5. 1ο8, 31 ετὶιἱατὶἀεὶα. Μ. πατ μεεμ αεμα Τοαε Κομεεμμτὶμε Ι. μμεὶα Αμεγτμ 2μι·ῖ.ὶεἱ1-
εεὶτεὶτατ, αϋετ εεὶμε Αμννεεεμαείέ Ιόεεε αστε ὶτείτίἔεμ Τμμ:ιμΙι: αμε, ναὶ. 5εὶ:ι.τείὶ;›εμ εὶ. οτὶεμτ. 5γ1:ιοαε νομ
5ετα.ὶ11ε, ΟοΙ.ὶ. εμεὶετ. Ρειτίε. Α ΙΜ 1, 9 (Ο5ΕΙ. 63, 33, 12). Ὁὶσετ Μ. μετεεμ 2ινίεεὶ:ιεμ Αμτίοεὶιἰεμ μμα Βοττι
εεὶαομ Με1·ὶταμα.ἱι1μ3εμ εέατἱεείμοαεμ, εμε αίε τόμαίεεἱαε 5νμοαε 2ι.ιεει:μιτ1εμὶ;τετ. Μ. ννειτ αι.ιτε}:ι εὶμε 5γμοαε
ειὶε Κεὶ:2ε1· αοεεεετπ ινοταεμ, αειὶτετ δεττμεὶαεετε Εμεεδ εε ειὶε είμε εομαὶτίο είμε αμε. μομ ίὶίτ αίε Ισόεμμε αεε
Κομαὶὶττεε, Μ. ί:-ιΙ1εμ 211 Ιειεεεμ. Τειτεαεὶαὶεὶα κνετ αιιεμ αίε Αμἰμαἱατμε αεε Μ. Ιτείμεεινεεε Ι12ι11ομ.ῖεεὶ1ε1· αίε
αίε Βε2ερτίομ αετ ίμ Νὶεεε νετμττεϊἱέεμ Κεἐεετ. _ἱι1Ιὶι1ε, α. Ι1. Αὼεμεείμε, Ιιιῖιἱεἱε είεὶ1, εοὶεὶπε Με1·εὶεὶεἱ1ε 211
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ίμ111:ιετ μμ: αεεεεμ Τὶ1εοΙο3ὶε, αεε όὶεὶὶστ εο ἱσίε εεεεμ 36ο 2ο Β. ναὶ. αίε Είμεεμεεντοιτε αεε 5εὶ1τείὶσεμε
Ματεεὶὶε όεί Ερίρἱα. ὶ:ιεετ. 72, 2, 1-2 (ΠΙ 236, 13 Ε.) (= Πτὶτ. 88). Μ.νε11εμ3τε νομ ]ι.ιΙ.ῖι.ιε, εεὶμε ΕτὶτΙε.ι·ιι1ι3
αεμ1 5εὶ1τείὶ:›εμ εμ αίε Ο1-ὶεμτεὶεμ Βεὶιμὶεεεμ (εὶσεμαε. 5. 239, 1). ]μΙίι1ε' Βείετμε ὶ1.ὶει· ὶ:ιε1·ι1ὶ:ιτ εμέ Μετεεὶἱε
Βτὶεἱ 26 Β. ε. νίέο μμα νῖεεμτὶμε, αίε Ι.ε3ε.τεμ αεε τόι:μὶεεἱ1εμ Βὶεεὶαοίε ί.μ Νὶεόα; νεί. οβεμ 5. 1ο4, 34
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Αρσὶοείσ εεειιμασ 32, 3-33, 4. (5εὶιτείὶ:εμ αεε ]ι.ιὶίιιε ν. Βοπι) 111

τοίνυν αύτόν φρονοῦντα καὶ ἐπὶ όρθοδοξία μαρτυρούμενον τί παλιν καὶ ἐπὶ τούτου
ἔδει ποιεῖν ὴμᾶς ὴ έχειν αύτόν, ὥσττερ καὶ εῖχομεν, ἐπίσκοπον καὶ μὴ αποβαλλειν της
κοινωνίας; ταῦτα μὲν οῦν ἐγὼ ούχ ὥς ὑπεραπολογούμενος αὑτῶν γέγραφα, ἀλλ' ένεκα
τοῦ πιστεῦσαι ὑμᾶς ότι δικαίως καὶ κανονικῶς ὶ ἐδεξαμεθα τοὑς ανδρας, καὶ ματην

τι ῳιλονεικεῖτε, ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστι σπουδασαι καὶ παντα τρόπον καμεῖν, ῖνα τὰ μὲν παρὰ
κανόνα γενόμενα διορθὥσεως τύχη, αἱ δὲ ἐκκλησίαι εὶρήνην έχωσι πρός τό τὴν τοῦ κυρίου
εὶρήνην τὴν δοθεῖσαν ὴμῖν παραμεῖναι καὶ μὴ σχί3εσθαι τὰς ἐκκλησίας μηδὲ ὑμᾶς ὥς
αὶτίους σχίσματος μέμψιν ὑπομεῖναι. όμολογῶ γὰρ ὑμῖν τὰ γενόμενα οὑκ εὶρήνης, ἀλλὰ
σχίσματος προφασεις εὶσίν.

ιο Οὐ γὰρ μόνον οἱ περὶ 'Αθανασιον καὶ Μαρκελλον οἱ ἐπίσκοποι ἐληλύθασιν ἐνταῦθα
αὶτιὥμενοι κατ' αὑτῶν ἀδικίαν γεγονέναι, ἀλλὰ καὶ πλεῖοτοι αλλοι ἐπίσκοποι από
Θρακης, από Κοίλης Συρίας, από Φοινίκης καὶ Γἱαλαιστίνης. καὶ πρεσβύτεροι μέν οὑκ
όλίγοι, αλλοι δέ τινες ἀπό ,Αλεξανδρείας καὶ αλλοι ἐξ ἀλλων μερῶν, ἀττήντησαν είς τὴν
ἐνταῦθα σύνοδον, ἐπὶ παντων τῶν συνελθόντων ἐπισκόπων πρός τοῖς αλλοις οἱς έλεγον

ιτ έτι καὶ απωδύροντο βίαν ὶ καὶ ἀδικίαν τὰς έκκλησίας πἐττονθέναι, καὶ όμοια τῶν κατὰ
'Αλεξανδρειαν καὶ τὰς έαυτῶν καὶ ἐν αλλαις έκκλησίαις γεγενῆσθαι διεβεβαιοῦντο ού
λόγῷ μόνον, αλλὰ καὶ πρἀγμασι. καὶ ἐξ Αίγύτιτου δὲ καὶ της 'Αλεξανδρείας παλιν
ἐλθόντες νῦν πρεσβύτεροι μετὰ γραμματων απωδύροντο ότι πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ
πρεσβύτεροι θέλοντες ἐλθεῖν είς τὴν σύνοδον ἐκωλύθησαν. μαρι γὰρ νῦν καὶ μἐτὰ τὴν τοῦ

το ἐπισκόπου 'Αθανασίου αποδημίαν έλησν ἐπισκόπους όμολογητὰς κατακότιτεσθαι
πληγαῖς καὶ αλλους φυλακί3εσθαι, ήδη δὲ καὶ αρχαίους, πλεῖστον όσον χρόνον έχοντας
ἐν τη ἐπισ-κοπη, είς λειτουργίας δημοσίας παραδίδοσθαι καὶ σχεδόν παντας τοὑς της
καθολικης ἐκκλησίας κληρικοὑς καὶ λαοὑς ἐττιβουλεύεσθαι καὶ διὥκεσθαι. καὶ γὰρ καί
τινας ἐπισκόπους καί τινας αδελφούς ὑπερορίους έλεγον γεγενῆσθαι δι' οὑδἐν έτερον,
ὴ ῖνα καὶ ακοντες αναγκα3ωνται κοινωνεῖν Γρηγορίῷ καὶ τοῖς σὑν αύτῷ 'Αρειανοῖς.
καὶ ἐν 'Αγκύρα δὲ της Γαλατίας οὑκ όλίγα γεγενῆσθαι, ἀλλὰ τὰ αὑτὰ παλιν τοῖς κατὰ
'Αλεξανδρειαν γενομένοις ὴκούσαμεν καὶ παρ' έτέρων, καὶ Μαρκελλος δὲ ό ἐπίσκοπος
διεμαρτύρατο. πρός δὲ τούτοις καὶ τοιαύτας κατηγορίας καὶ οὑτω δεινὰς κατα τινων
ἐξ ὑμῶν, ῖνα μὴ λέγω τὰ όνόματα, οἱ απαντήσαντες εὶρήκασιν, ἀς ἐγὼ μὲν γραψαι παρη-
τησαμην· ῖσως δὲ καὶ ὑμεῖς παρ' έτἐρων ἀκηκόατε. διὰ τοῦτο ί γὰρ μαλιστα καὶ
έγραψα προτρἐπόμενος ὑμᾶς ἐλθεῖν, ῖνα καὶ παρόντες ἀκούσητε καὶ παντα διορθωθῆναι
καὶ θεραπευθηναι δυνηθη. ἐπὶ δὲ τούτῷ προθυμοτέρως έδει τοὑς κληθέντας απαντησαι
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3Ε. Ζμεσμαμιεμἱμεεμμε αετ Βατὶεεμμε ιιιρετ Α. ι1. Μ. αὑτῶν α. ε. Α. ι.ι. Μ. 11 Ιμ Βο111 εε.ι:μτμεΙ-
τεμ είεἐι εἱὶε αίε Βίεεὶτόἱε, αίε ι.ιμὶ:ετ Κομετειμτίμ 2ὶ:ι3εεεὶ:2τ, μ2εὶ:ι εείμεμι Τοαε 2ι.ι1·ί.ὶεΙ¬1εεὶτεΙ1.τὶ: ννατεμ,
εέιετ ααμμ ινίεαετ νε1τ:ι·ίεὶσεμ ννιιταεμ. Τὶαταὶείεμι Ι.ι.ιείι.ιε νομ Αατὶσμορεὶ νεί. 5οὶττ. Π 13, 2; 5εὶ11εῖὶ:ε11
αει· οτὶεμτ. 5γ11οαε νομ 5ετα.ὶ112.: ΟοΠ. εμτίατ. Ρετ. Α ΙΜ 1, 9, 2 (Ο5ΕΙ.. 63, 33, 21); Αὼσμ. Ετίετ.
Ατὶσμ. 19; αε Ξιιεει 3, 3 (οὶσεμ 5. 7ο, 4). Κοίἱε 5γτὶει: Κγτοε νομ Βετοεε ναὶ. 5οὶ11. Ι 24, 3; Ει.ιρΙ:.τατ.ὶομ νομ
Βαὶεμεαε νεὶ. Ιμετ. Ατὶειμ. 3 (Μ.ὶ3με 23, 7οο Β). Ρμόμ.ὶὶ1.ίεμ: Ηεὶἱμμῖὶτοε νομ Τι·ὶροΙ.ὶε νεί. ὶ1ίει:. Ατίειμ. 3
(Μίεμε 23, 7οο Β). Ραὶαετίμει: Αεὶτὶερειε νομ Ο222 νεὶ. 5οΙ1.τ. ΙΙ 13, 2; 5ο2οι11. ΙΙΙ 8, 1; ε. μμὶεμ 5ετα.ἱΙι1ε.
ε. 43, 2 5. 122, 3 μμα Βίεὶ. Ατὶειμ. 3 (Μί3με 23, 7οο Β); 5εἱιτεὶὶσεμ αετ οτίεμτ. 5γμοαε νομ 5ετα.ὶ1ιτει: Οοὶὶ.
ειμτ.ῖ2.τ. Ρατὶε. Α ΙΜ 1 (Ο5ΕΙ. 63, 33, 19; 36, 19) 13 Ρτεεὶσγτετ σμε Αἱεκειματίεμ ε. 5. 118, 8Β.
2ο Ατμεμσείμε μεμμε Ιιίετ. Ατὶεμ. 12 (Μί3με 2 3, 7ο8 Α) 5εμ·ερει:μμ1ομ μμα Ροτσμταιομ. Οτεεοτ εμτἱετμεε
αὶίε Ραττείεαμεετ αεε Ατὶιεμαείμε 22 Πεμ Αὼειιιοείαμετμ κνυταε αίε Ιτμμαμμίτατ εμτεοεεμ νεί. μμἱεμ
ε. 34 26 Ζμ αεμ νοτεαμεεμ ὶμ Αμεγτα ναὶ. αεε. 2ι.ι 5. 11ο, 19 Αμεετμετὶττε 31 Ε. Είμε μμαεμτ-
Ιίεὶ:ιε ετμεμτε Αιιἱἱοταετμμε 2ι.ι είμετ 5γμοαε
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112 Αροὶοείσ εεεμμαε 33,4_33,3. (5εὶ11είὶ;›εμ αεε ]ι.ιΙίι.ιε ν. Κοττι)

καὶ μὴ παραιτήσασθαι, ῖνα μήτε ὥς ύποπτοι περὶ τὰ λεχθέντα, ἐὰν μὴ απαντήσωσι,
νομισθῶσι μήτε ὥς μὴ δυναμενοι ἐλέγξαι ὰ έγραψαν.

Τούτων τοίνυν ούτως λεγομένων καὶ ούτως τῶν ἐκκλησιῶν πασχουσῶν καὶ ἐπι-
βουλευομἐνων, ὥς οί απαγγέλλοντες διεβεβαιοῦντο, τίνες είσὶν οἱ ››φλόγα διχονοίας
αναψαντες‹‹; ὴμεῖς οἱ λυπούμενοι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις καὶ συμπασχοντες τοῖς πασχουσιν
αδελφοῖς ὴ οἱ τὰ τοιαῦτα ἐργασαμενοι; θαυμα3ω γαρ, πῶς τοιαύτης καὶ τοσαύτης ἐκεῖ
ακαταστασίας καθ' ἐκαστην ἐκκλησίαν οῦσης, δι' ὴν καὶ οἱ απαντήσαντες ὴλθον ἐνταῦθα,
γραφετε ὑμεῖς ››όμόνοιαν γεγενῆσθαι ἐν ταῖς έκκλησίαις‹‹. τὰ δὲ τοιαῦτα ούκ ἐπὶ οίκοδομη
της ἐκκλησίας, ἀλλ' ἐπὶ καθαιρέσει ταύτης γίνεται. καὶ οἱ ί ἐν τούτοις δὲ χαίροντες οὑκ
είσιν εὶρήνης υἱοί, ἀλλὰ ακαταστασίας· ό δὲ θεός ὴμῶν ››ούκ έστιν ακαταστασίας ἀλλ'
εἰρήνης‹‹. διόπερ, ὥς οίδεν ό θεός καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ὶησοῦ Χριστοῦ, κηδό-
μενος μἐν καὶ της ὑμῶν ὑπολήψεως, εύχόμενος δἐ καὶ τὰς ἐκκλησίας μὴ έν ακαταστασία
εἱναι, ἀλλὰ διαμένειν ὥσττερ ὑπό τῶν αποστόλων ἐκανονίσθη, γραψαι ὑμῖν ταῦτα αναγ-
καῖον ὴγησαμην, ῖνα ὴδη ποτὲ δυσωπήσητε τούς διὰ τὴν πρός ἀλλήλους ἀπέχθειαν
οὑτω διαθεμένους τὰς ἐκκλησίας. ήκουσα γὰρ ότι τινές εἰσιν όλίγοι οἱ τούτων παντων
αῖτιοι τυγχανοντες. καὶ σττουδασατε ὥς σπλαγχνα έχοντες οἱκτιρμοῦ διορθὥσασθαι,
ὥς προεῖπον, τὰ παρὰ κανόνα γενόμενα, ῖνα, εὶ καί τι προελήφθη, τοῦτο τη ύμετέρα
σπουδη θεραπευθη. καὶ μὴ γραφητε ότι ››τὴν Μαρκέλλου καὶ 'Αθανασίου ὴ τὴν ὴμῶν
έλοῦ κοινωνίαν«, ού γὰρ εὶρήνης, ἀλλὰ φιλονεικίας καὶ μισαδελφίας τὰ τοιαῦταγνωρίσματα.
διὰ τοῦτο ούν καγὥ τὰ προειρημένα έγραψα, ίνα μαθόντες ότι οὑκ ἀδίκως ἐδεξαμεθα
αύτούς, παύσησθε της τοιαύτης έριδος. εἰ μὲν γὰρ ἐλθόντων ὑμῶν ὴσαν καταγνω-
σθέντες, εί μὴ εὑλόγους αποδείξεις έχειν έφαίνοντο ὑπὲρ έαυτῶν, καλῶς αν τὰ τοιαῦτα
γεγραφήκειτε° ἐπειδὴ δέ, ὥς προεῖπον, κανονικῶς καὶ ούκ ἀδίκως τὴν πρός αύτούς έσχομεν
κοινωνίαν, παρακαλῶ ὑπὲρ Χριστοῦ, μὴ ἐπιτρέψητε διασχισθηναι τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ
μηδὲ τοῖς προλήμμασι πιστεύσητε, ἀλλὰ τὴν τοῦ κυρίου εὶρήνην προτιμήσατε. ού
γὰρ όσιον οὑδἐ δίκαιον δι' όλίγων μικροψυχίαν τούς μὴ καταγνωσθέντας ἀπορρίτιτειν
καὶ »λυπεῖν ἐν τούτῳ τό πνεῦμα‹‹ · εἰ δὲ νομί3ετε δύνασθαί τινα κατ' αύτῶν ἀποδεῖξαι
καὶ εὶς πρόσωπον αύτούς ἐλέγξαι, ἐλθἐτωσαν οἱ βουλόμενοι. ἐτοίμους γὰρ ὲαυτούς καὶ
αύτοὶ εἱναι ἐπηγγείλαντο, ὥστε καὶ ἀποδεῖξαι καὶ διελέγξαι, περὶ ὥν ὴμῖν απήγγειλαν. ί

Σημανατε οὑν ὴμῖν, αγαπητοί, περὶ τούτου, ίνα κακείνοις γραψωμεν καὶ τοῖς
όφείλουσι παλιν συνελθεῖν ἐττισκόποις πρός τό παντων παρόντων τούς ὑπευθύνσυς κατα-
γνωσθηναι καὶ μηκέτι ακαταστασίαν ἐν ταῖς έκκλησίαις γενέσθαι. ἀρκεῖ γὰρ τὰ γενόμενα·
ἀρκεῖ ότι παρόντων ἐπισκόπων ἐπίσκοποι έξωρί3οντο. περὶ ού ούδέ μακρηγορεῖν δεῖ,
ῖνα μὴ βαρεῖσθαι οἱ παρόντες τότε δοκῶσιν. εὶγὰρ δεῖ ταληθὲς εὶπεῖν, ούκ έδει μέχρι τούτων
φθασαι ούδὲ εἰς τοσοῦτον ἐλθεῖν τὰς μικροψυχίας. έστω δὲ 'Αθανασιος καὶ Μαρκελλος,
ὥς γραφετε, 'μετἐτέθησαν από τῶν ίδίων τόπων', τί καὶ περὶ τῶν αλλων αν τις είποι
τῶν ἐκ διαφόρων τόπων, ὥς προεῖπον, ἐλθόντων ἐνταῦθα ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων,
καὶ αὑτοὶ γὰρ παλιν ὴρπασθαι ἑαυτούς καὶ τοιαῦτα πεπονθέναι έληον. ὥ αγαπητοί,
ούκἐτι κατὰ τό εύαγγέλιον, ἀλλὰ λοιπόν ἐπὶ ἐξορισμῷ καὶ θανατῳ αἱ κρίσεις της ἐκκλησίας

1ο Ι. Οοτ. 14, 33 13 Νόμπὶίεὶα αίε Αατεεεειτεμ ε. οὶσεμ 21.1 1ο2, 13 27 ΜΒΙ. Ερὶ1. 4, 3ο. Νοεὶα-
τμ:-ι.ὶ13ε Αμτἱοταετμμε 2ι1 είμετ 5γ1:ιοαε 3ο Β. Ζμ αετ Βεεἐιτεεμίἱεεεμμἕ αετ Οτίεμτεὶεμ ναὶ. ασε
5εὶ:1·είὶ:›εμ αει· οτίεμε. 5γ1:ιοαε νομ 5ει·αὶὶεε: Ωσὶὶ. αμτίετ. Ρεαίε. Α ΙΜ 1, 26 (Ω5ΕΙ.. 63, 63, 7 Β.)
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Αροὶοἕίε εεεμμαιι 33, 3_36, 1. (δεὶιτείὶσεμ αεε )ι.ιΙίμε ν. Κστμ) 113

οι _- Ω -εΕ εἰ γὰρ καὶ όλως, ὥς φατε, γέγονέ τι ὶ εἰς αύτούς ἀμαρτημα, έδει κατὰ τόν ἐκκλη-
σιαστικόν κανόνα καὶ μὴ οῦτως γεγενῆσθαι τὴν κρίσιν, έδει γραφηναι πᾶσιν ὴμῖν, ῖνα
ος)-εως παρὰ παντων όρισθη τό δίκαιον. ἐπίσκοποι γὰρ ήσαν οἱ πασχοντες καὶ ούχ αἱ
τυχοῦσαι ἐκκλησίαι αἱ πἀσχουσαι, αλλ” ὥν αὑτοὶ οἱ απόστολοι δι” έαυτῶν καθηγή-

ςσαν-το, διὰ τί δὲ περὶ της 'Αλεξανδρέων ἐκκλησίας μαλιστα ούκ ἐγραφετο ὴμῖν;
ὴ αγνοεῖτε, ότι τοῦτο έθος ήν, πρότερον γραφεσθαι ὴμῖν καὶ οὑτως ένθεν όρί3εσθαι τὰ
δίκαια; εὶ μὲν σύν τι τοιοῦτον ὴν ύποπτευθὲν εἰς τόν ἐπίσκοπον τόν ἐκεῖ, έδει πρός τὴν
ἐνταῦθα ἐκκλησίαν γραφηναι, νῦν δὲ οὶ ὴμᾶς μὴ πληροφορήσαντες, πραξαντες δὲ αύτοὶ ὥς
ὴθέλησαν, λοιπόν καὶ ὴμᾶς ού καταγνόντας βούλονται ουμψήφους εἱναι. ούχ ούτως

ιο αἱ Γἱαύλου διαταξεις, ούχ οὑτως οἱ πατέρες παραδεδωκασιν· αλλος τύπος ἐστὶν ούτος
καὶ καινόν τό ἐπιτήδευμα. παρακαλῶ, μετὰ μακροθυμίας ὑπὲρ τοῦ κοινη συμ-
φέροντός ἐστιν α γραφω. α γὰρ παρειλήφαμεν παρὰ τοῦ μακαρίου Γἱἐτρου τοῦ ἀποστόλου,
ταῦτα καὶ ὑμῖν δηλῶ. καὶ ούκ αν έγραψα φανερὰ ὴγούμενος είναι ταῦτα παρὰ πᾶσιν,
εὶ μὴ τὰ γενόμενα ὴμᾶς ἐτἀραξεν. ἐπίσκοποι ὰρπα3ονται καὶ ἐκτοπί3ονται, αλλοι δὲ

ιε ἀλλαχόθεν αντιτίθενται καὶ αλλοι ἐπιβουλεύονται, ὥστε ἐπὶ μὲν τοῖς ἀρπασθεῖσιν αύτούς
πενθεῖν, ἐπὶ δὲ τοῖς πεμπομένοις αναγκα3εσθαι, ινα ους μεν θελουσι, μη επι3ητωσιν, ους
δὲ μὴ βούλονται, δέχωνται. ἀξιῶ ὑμᾶς μηκέτι τοιαῦτα γίνεσθαι, γραψατε δὲ μᾶλλον
κατὰ τῶν τὰ τοιαῦτα ἐπιχειρούντων, ῖνα μηκέτι τοιαῦτα πασχωσιν αἱ ἐκκλησίαι μηδέ
τις ἐπίσκοπος ὴ πρεσβύτερος ὑβριν πασχη ὴ παρὰ γνὥμην, ὥσπερ ἐδήλωσαν ί ὴμῖν,

ο αναγκα3ηταί τις ποιεῖν, ίνα μὴ καὶ παρὰ τοῖς έθνεσι γέλωτα ὁφλήσωμεν, καὶ πρό γε
παντων, 'ίνα μὴ τόν θεόν παροξύνωμεν. έκαστος γὰρ ὴμῶν ››α·ποδὥσει λόγον ἐν ὴμέρα
κρίσεως‹‹, περὶ ὥν ἐνταῦθα ἐιτραξε. γένοιτο δὲ παντας κατὰ θεόν φρονησαι, ῖνα καὶ
αἱ ἐκκλησίαι τούς ἐπισκόπους αύτῶν ἀπολαβοῦσαι χαἱρωσι διὰ παντός ἐν Χριστῷ
”ὶησοῦ τῷ κυρίῳ ὴμῶν, δι' ού τῷ πατρὶ ὴ δόξα εὶς τούς αὶῶνας τῶν αίὥνων. αμήν.
ἐρρῶσθαι ὑμᾶς ἐν κυρίῳ εύχομαι, αγαπητοὶ καὶ ποθεινότατοι αδελφοί.

Ταῦτα της ἐν 'Ρὥμη συνόδου γραψασης διὰ “Ιουλίου τοῦ ὲτισκόπου ”Ρὥμης,

15. ]ι.ιἱ.ίι.ιε νετΙε.μ3τ,αε.Εὶ αεε Αδεμαὶεμα (Ζ. 2 πᾶσιν ὴμῖν) νομ νοτμμετείμ εμ αετμ Ρτο2εΒ Βαττε ὶσετεὶἱὶεε
ννεταεμ τμίίεεεπ, αεμιίτ νομ αετ 3ε.μ2εμ Κί.τεὶ:ιε (Ζ. 3 παρὰ παντων) αεε Πττεὶἱ ὶιιεὶττε ετ3εὶ1εμ ὶτόμμεμ. Βὶεεε
Βεὶταμαὶμμε 1121 νοτ αἱὶεμτι Μετεεὶὶ είε ῖμ.ὶ:ιε”οε1· εὶμεε νομ εὶειμ Αροετεὶ Ρεμὶμε (α. ί. Ζ. 4 εεπιεὶμτ) εεετῖιμ-
αεεεμ 5ὶ.·μὶ·ιΙεε τμ ἱσεμμερτμείτεμ. Βεεομαετε (Ζ. 3 μαλιστα) εὶσει· ετεμε μαεὶι αεμ εεινομμτεμ Βε2ίεδι1μ3εμ
2ινίεεὶ1εμ Βοτπ μμα Αὶεκμματίεμ αεμτ τότμίεεὶτεμ Βίεεὶιοἱ ασε Βεεὶστ 2ι.ι, μαεὶτι Μίτέεὶὶμμἕ αμε αεμπ Οτίεμτ
Πιτείζὶε ί.μ 52εὶ1ε11 αεε αἱεκαματὶμίεεμεμ Βὶεεὶτοίε 2ι.ι ίεὶἱεμ (Ζ. 6). ]ι.ιΙ1ι.ιε ὶ:›εεμερτι.ιεὶ2ι: ει.ὶεο ίῖιτ εὶεὶπ μίεὶπ αεε
Βε‹:11τ εὶμετ Ιετπεμ Ιμεί:-1112, εομαετμ ετ Ιεὶ1μτ αίε 5γ·μοαε νομ Τγττιε 2.ὶε μὶεὶ1τ ιιιετόμαίε ἱίὶιτ εὶμ ῖἱττεὶἱ υὶσετ
Κ1μεεμ αεἕεμ αίε Βῖεεὶαόἱε νομ Αμεγτε. ι.ιμα Αίεκμματίεμ μὶσ; αεμμ ὶμ Τγτμε ννατεμ 211 ινεμίαε Βὶεεἐιόίε, μὶε
αεθ είε ίὶὶσετ 11ιεὶ1.τ είε μι.ιι· ὶσεἱίεἱσίεε 51τ2ε ὶ:ιό.ὶ.·ὶ:εμ εὶμ ῖὶττείὶ ερτεεὶτεμ ὶτόμμεμ. ]ι.ιὶ1ι1ε ἱοταεττ αειεεεεμ αεμ
Πττεὶἱεερτμεὶπ αετ 3εε2.τι1ἱ:ὶ¬1ὶ1εὶ:ιΙ1εὶ:ιεμ Ιμεέμμ2εμ, αὶεο Βοτμε ίὑτ αεμ ε.Ιε:12ματί.ι:ιὶεεὶ1εμ Βίεεέιοί ιιμα αετ όὶκμ-
μ1εμ.ὶεεὶ:ιεμ 5νμοαε Ιϋτ Μει1·εεΙ1. Βετ Π1Ι1εὶ:ιε1· αῖεεετ Ατεμτμεμτειτίομ Ισεμμ μι.ι1 Ατμμμεείμε εεὶμ, αετ αεαμτεα
αεμ Βεεἱιτερτμμα Ξείνεμμ, μεεμ εείμετ νετίεἐιὶεεμ Αρρεὶὶστίομ νομ Τγτμε εμ Κομεταμτίμ (νεί. 5. 164, 12) μι.ι1:ι-
ττιεὶιτ αίε Βενὶείομ αεε ἐγτὶεεὶσεμ Πτἱεὶὶε αι1τεὶ:ι αίε 2ι.1εὶ:Εμαί3ε1:ι 5εεΠεμ αετ Οεεαματὶιὶτεἱπε ὶ1ετὶ:›εί.2ι.ιίιῖιὶ:1.τεμ
21 Μεὶ. Με. 12, 36 26 Β. Βετ Βει-ίεμτ ϋρει· αίε 5γμοαε νομ 5ε1·αίΙ1τείετ μὶσετεμαθίε αὑιττίε. Βῖε Βείεείϋεεεμ
Πτἐτιιμαεμ εοὶὶεμ ει.ὶ1εί.μ αίε νοὶὶε ΒεΒαὶσί.ἱειτὶομ αεε Ατὶτσμμεῖιιε ὶ:›ε2ει.ι3εμ. ἱὶὶσετ αίε είεεμτὶὶεὶσεμ Ζμεεμτμιεμ-
ὶσἐἱμεε ετίαὶιτὶ: αετ Εεεετ αετ Αροὶοἔίε μίεμτε. Ετ εοὶὶ μιιτ αι.ιτεὶ1 αίε Μνμεὶιτ αετ Ζεμετιίεεε αετ εὶτεὶ 5γμοαεμ
Αὶεκειματίεμ, Βοιμ, 5ετα.ἱὶτε. ϋὶσετεεματ ννεταεμ: Ατὶτειμεείμε ίεε ατείτμεὶ τεΙ12ὶ:›ὶ1ί°αε1τ ννοταεμ. Τει.τε2εὶ:1.ὶ.ίεὶ1
εεὶσεμ αίε όείαεμ ῖξτὶεμμαεμ νομ 5ετα.ὶΙ1ε είμ εεὶ1τ εὶμεείτίεεε Βὶὶα νομ αεμ Μετὶτιτ-ι.11α1ι.ιμ3εμ

ΒΚΟ Β.Ε

4 δι' έαυτῶν οἱ απόστολοι _ ΒΕ 3 ἐκκλησίας ΒΕ πόλεως ΒΚΟ | μαλιστα ἐκκλησίας _ Ε
7 τι > Κ 8 μὴ › ΚΕ* (μὴ Ε°) 11 μακροθυμίας) προθυμίας Β | κοινη) κοινοῦ ΚΕ
17 βούλωνται Β* (-λονται Β®) Ε ὶ δέχονται ΟΒΕ 19 πασχη) παρασχη Ε, 2. Βα. γρ' πασχη
21 ῖνα μὴ ΒΕ > ΒΚΟ
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114 Αροὶοεἰε εεοιιοὸε 56! ι-4. (δοὶ·ιι·είὶ:›ειι αεε ]ν.ι.ὶἰι.ιε ν. Κοιτι)

ἐπειδὴ παλιν ὴναισχύν-τουν οἱ περὶ Εὐσἐβιον ·ι·ας ·ι·ε ἐκκλησίας ἐτἀροππον καὶ πολλοῖς
ἑπεβοὐλενον, μαθόντες οἱ θεοφιλἐσποποι βασιλεῖς Κωνοπαντιος καὶ Κὼνοπανς ἐκἑλενσαν
τούς ·ι·ε απο ·ι·ης Δύσεως καὶ ·ι··ης 'Αναπολῆς ἐπισκόπους συνελθεῖν εἰς ·ι·ὴν Σερδῶν πόλιν.
ό μὲν οῦν Εὐσἐβιος ἐν ·ι·ῷ μεταξὺ ·ι·ε·τελεύ·ι·ηκε, πλείοπων δὲ ὶ πανταχόθεν σμνελθόνςτων,
ὴμεῖς μὲν προεκαλοὐμεθα Τοὺς κοινωνοὺς τῶν περὶ Εὐσἐβιον εἰς κρίσιν, ἐκεῖνοι δὲ πρὸ
ὁφθαλμῶν έχοντες δι ἔπραξαν καὶ βλἐπον·ι·ες τοὺς ἀνελθόιπας κοπὴγόρους αὐτῶν ἐφο-
βοῦιπο ·ι·ὴν κρίσιν· καὶ γὰρ παντων καθαρῶς ἀπαν·ι·ησαν-των αὐτοὶ παλιν ἐπὴγον·ι·ο
μεθ' ἑαιττῶν κόμὴ·ι·ας Μονσωνιανον καὶ 'Ησὐχιον ·ι·ὸν κασπρίσιον, ίν', ὡοπερ εὶὼθεισαν,
·ι·η ἐκείνων ὲξονσία ταῦθ' απερ ἐβούλον-το πραξωσιν. ἐπειδὴ δὲ χωρὶς κομὴ·ι·ων ὴ
σὐνοδος ὴν καὶ ο-ι·ρα-τιὼ·ι·ὴς οὐδεὶς ἐγίνε·ι·ο μέσος, ἐιαραχθὴσαν πλὴγἑναες ὑπὸ ·ι·ου
συνειδό·ι·ος. οὐκἐ·ι·ι γὰρ ὡς ὴθελον ἐκρίνον·ι·ο, ἀλλ' ὡς ὁ ·ι·ης ἀληθείας α·ι·ι··ὴ·ι·ει λόγος.
ὲι·ὶ πολὺ τοίνυν ὴμῶν προκαλονμἑνων καὶ τῆς οννόδον ·ι·ὥν ἐπισκόπων προκαλούσὴς
αὐτοὺς καὶ λεγοιξισὴς· 'ὴλθε·τε κριθὴναι, δια ·ι·ί ·ι·οίννν ἐλθόν·ι·ες ὑποποδί3ε·τε; ηρῆν γὰρ
ὑμᾶς ὴ μὴ ἐλθεῖν ὴ ἐλθόν-τας μὴ κρὐπ-τεσθαι· ·ι·οῦ·ι·ο γὰρ ὑμῖν φέρει μεγίοπὴν καπαγνωσιν.
ὶδοὺ παρεισιν οἱ περὶ Ἄθανασιον, οὕς ὰπόν·ι·ας διεβό.λλε·τε, ίν', εἱ ·ι·ι νομί3ε·ι·ε ἔχειν, δι-
εληξὴτε ·τομ·τονς παρόν·ι·ας, εἰ δὲ μὴ διξινασθε, προοποιεῖσθε δὲ μὴ βούλεσθαι, δηλοί
ἐοπε σνκοφαιπαι, καὶ ταύτην ὑμῖν ὴ σὐνοδος δώσει Τὴν κρίσιν. ' οἱ δὲ ·ταυ·τα ακούσαντες
καὶ καπ·αγινὼσκον1ες ἑαιπῶν (ὴδεισαν γαρ ὰ ἔπραξαν καὶ ὲπλασαντο καθ' ὴμῶν) ὴσχύν-
θὴσαν ἀπανπἦσαι πολλὴν καὶ ὰπρεπῆ καθ' ἑαιπῶν ·ι·ὴν σνκοφαν·ι·ίαν ἐλἐγξαντες. ὴ
·τοίννν αγία σὐνοδος καταγνουσα Τῆς ἀπρεπους καὶ ὑπό·ι·ι·ι·ον φυγῆς ἐκείνων ἐδέξατο ὴμᾶς

1 Ώειε 11148 ειμἱ αίε Βγτιοεὶο νομ Α.ι1τἱοοὶ:ιὶοι1 541 εεἱπεο, ννο ὰὶο $γ111ὶ:οὶο άετ Ο11ει·ιί:ε.ὶει:ι ἱοετεεεοὶατ ορο
Ματοεὶὶε Τὶιεοὶοε-ὶο αι.ιεοι·ἱὶι:ὶ‹.ὶ.ὶοὶ1 οοεοἱοὶπειὶ: ινυτοε, νεἱ. 5οἱ1ννει.ι·ι:: ΝΟΟ 1911, 5ο4 Π. Πίε Πιπμὶιε ἱο αει·
Κὶτοὶπο οοεὶειιτετ αεμ Κοοίἰὶὶατ ίι:ι Κοοεεοοτὶοορεὶ ι:ιειοὶ1 Εμεεδε Τοεὶσ (ε. Ζιι Ζ. 4). Μου νοτετεὶαὶ: αίε Αο-
οεμεμμεεο αεε Ατἱιεοεεὶμε 1ιι11„ ννοι:ι.ι1 τιτιοο ὰὶο νοο ἱ.ὶ:ιτι:ι ι:ι.ἱοΙ1τ ειιιεεἱ1·ιῖιοὶι.ἱ.ὶοὶ1 εεεοὶιίὶαει-ὶ:ει:ι νοτἕὲοεο ὶκεειτιἱ.
Ιτι Ττίει· ννμτοεο 541/2 νοι· Κοιτιετειιιε νοτὶπεοοὶμτιεοο ἕείἰιὶπττ, ὶσοί εὶεειετι ινοὶιὶ αίε Εεεεὡειι εμε Ατιτὶοοὶιὶοτι οὶτιο
δγτιοοο ἔοίοτεὶεττ 11:-ιὶσοο (Ατἱπαιι. σε εγπ. 25 Μἱἔτιε 26, 72ΒΑ; εροὶ. ασ ῦοοετ. 4 Μιεπο 25, 6ο1 Α). Παε ττιί
ι11ἱτ αεμ Αὶοεὶοἱιτεο αετ Βὁιτιιει· ιιτιὸ αεε Ατὶιαμιείυε ιμεοπιπιεο (ὶαἱετ. Α1-ὶειτι. 15 Μἱεπο 25, 7οοΒ). Αὶεο
Ξετὰἱὶιο ίεε ε11εε ετιἀεεο εἱε οἱτιο Ροπεοτπιοε ἀεὶ· τϋμιὶεοὶαεο δγτιοοο 2 Ιο σοι· Ξει:ι·ιιι:ι1ιιοε άεε
Τὶπεοοοεἱιιε ἀἱεοοτιμε αεε Οοο. Ψετοο. Ι.Χ Ξ. 7ιΒ ετεὶπτ είπε ινίοἱπτἱεε Βετοοτἱειιοε ιν σει· Είμὶσετμῦιὶοε αστ
Ξγτιοςὶο: τιιιιιο τεπιροτὶε ίμεοτοὶοεοτιιτ πιοὶεετίεε ἱτμρετοτοιιρμε εγποςὶμτιι οοτιιιοοατο [μτ ὶ.ι:εὶι:ὶὶε.ι·οοὶ.·ι11· Ρεμἱο
ερίεοορο Ωοτιετεειτίμοροἱίτειιιο ρει· ειιεεεετὶοοοτιι Ειιεοδὶἱ Αοοοὶἱ Τὶιοοὰοτί Ὁαὶοοτίε δτορἱποιτιὶ εε εοοὶοτμιπ ίρεο-
ι·ι.ιι:ο] οι: οομετεεοτο σετ εγτιοαιιε οομεοἱετμ Εοηείεμτὶὶ Εοοο.: Οομεεαοτὶοί] ετ Οοοετεοτὶε [οοεὶ.: Ωοι:ιεἱ:ει1τίο.ὶ]
ειριιι: 5ει±·οἱοει.ι·ι·ι, νἕὶ. Ξοὶπκνειι-ι:: ΝΟΟ 1οο4, 541. 578; 1ο11„ 516 4 Τοο Εμεεδε Εοοε 541, αερα 34:
ίοι-ιό τὶοι· Αιιίετατιο εοεοτι Ηοτοαοεοοοε ιο Κοοετοοτὶιιορεὶ εταττ (Ηἱοτομγιπμε οὶ·ιι·οι:ι. 5. ]. αεε ῦοοετεοτίμε;
Εμεεδ Οὶποοὶὶι εεί. Ηεὶπι Ξ. 255, 16), νρὶ. Ξομιναττ: Ζυἴὶλἴ 54, 148 8 Πιο δοἰεὶεο Οοιτιὶεοε ννετοὶοο ε.ι1ι:ὶ:ι ὶιίεε.
Α1-ὶειο. 15 (Μἱετιο 25, 7οο Ο) εοοεποτ. Πίε Οτίομτεὶεει ὶ:ι.ὶοὶτει:ι ιειμι· ι.ιιιὶ:ο1· ὶ1Δὶεοι·ὶ.ὶοὶ:ιοτι:ι Ρτοἱεὶετοτεὶ: Ξγποὰεμ.
Μμεοοίοομε, Βοἰιιοιπο εὶοε Ρὶονὶιιε Ξττειτεείμε, ινε: οὶο ίπ αεμ ὶ‹ί.ι·οὶ:ι.ὶ.ὶ‹:ὶ:ιοι:ι Ρτεεειπ εεὶιι· οτί:-ι.ὶ:ι.τοι1οι· Βεοιιιτετ, εὶοτ
εοὶποτι 526 δεί ἀοπι αιιι:ἰοοἱ1ει1ἰεοὶ:ιοι:ι Κοι:ι.Πί1ςὶ: Κοοεεετιτίιι Ὁὶετιετο εοὶοἰετοτ ὶιειττε, Εμεεδ ΎΟ ΠΙ 62, 1
(1 1ο, 5); νεὶ. άίε νἱτει ὰὶοεεε :ι.ι ὶ1οὶ1ει:ι ἦπιτοτπ εεὶαιειἔτοτι Μειοτιοε οεὶ Ξοοοὶς, Βτἱοἱο εὶεε Ι..ὶὶ:ιει:ιἱι.ιε 3. 282
(ΤΠ Ν. Γ. 15. 1. 2). Ηοεγοὶπἱμε ίεε εοοεὶ: 111οἱ1ὶ: ὶ:εΙ‹ε.ι:ι.ι:ιὶ: 9 Π. νἕὶ. οὶο Δὶ:ιι·.ι.ὶ.ἰοὶ1ειι Αμεὶειεειιοεοτι αεε
Ατὶιαοειεἱιιε ὶιι εὶειπ δοὶιτοὶὶσεμ οο αίε οὶοκ. ΚΙει·ιὶιετ=Π:ὶι. 1ο5 ειιιε Οοο. νετοει. Ι..Χ Ι. σοὶ". 1οο* (Εεοοὶε ορετο
ΠΙ 612 Βειἱὶετὶπἱ). Βει· Βετἱοὶαὶ: ἰετ ίτο ἱπδὼετοο Μείὶο ὶ:οι:ιοοι:ι:ἱϋε, δει-ι.ιἱ:ιτ ειὶσοι· οιιί ὲὶεο εετοὶοετιἱεοὶποο Βτἱείετι
νεὶ. 8. 115, 5οΗ. Ατὶιειιιεείιιε ὶι:οι:ι.οτο ινεοάε ερατο: εαπ: οπτἱοτε ἰιοοτ δοτἀὶὶιε ὶσετἰοὶπετι 5. ὶ:ιίεε. Α.ι·ὶειι1. 15ἱ.
νἕἱ. αίε Πετεεεὶὶμοε ὀοε Οεεὶιιε δεί Ατὶὶεο. ὶπὶετ. Ατὶαιι. 44 (Μὶητιο 25, 7459.) ι1ι:ιι:ὶ ε. Ξιοὶκτ. ΙΙ :ο' 8. 155.
Βιοεεε Ἑἰεἱοτ:-ιτ ὶετ οἱο Ρτοοιιὶτί: εὶοι· Ιὶδοτοτίὶι όσο Αὶ:ἱ:ιει1Βὶι.ιε
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Αροὶοείο εεομοαει 36, 5-37, 5. (δχιειοαε ν. Ξεταίὶσι αν αίε Αὶεηιιατίρετ) 1]-ὁ

εὶς απολογίαν. διηγησαμένων δὲ ὴμῶν διὰ μαρτύρων καὶ ἀποδείξεων τὰ πραχθέντα
καθ' ὴμῶν έθαύμασαν καὶ ἑὶπαντες ἐπέγνωσαν ότι δια τούτο ὶ εὶκότως έφοβὴθησαν τὴν
σύνοδον, ίνα μὴ εἰς πρόσωπον ἐλεγχθῶσιν, έλεγον τε 'ῖσως νομί3οντες μὴ παραγίνεσθαι
τούς περὶ Ἄθανασιον απὴντησαν ἀπὸ της Ἄνατολὴς, όπού γε ὶδόντες αύτούς παρρησια-

6 Ξομένονς καὶ προκαλούμένούς τὴν κρίσιν φεύγούσιν'. ὴμᾶς μὲν ούν απεδέξαντο ὡς
ἀδικηθέντας καὶ ματην διαβληθέντας καὶ ἐκύρωσαν έτι μᾶλλον είς ὴμᾶς τὴν τε κοινωνίαν
καὶ ὰγαπην, τούς δὲ κοινωνούς καὶ αναιδεστέρούς γενομένους τῆς Εύσεβίού κακούργίας
καθεῖλον, Θεόδωρον απο ἱὶτὶρακλείας, Ναρκισσον από Νερωνιόιδος. 'Ακακιον ἀπὸ Καισα-
ρείας, Στέφανον από 'Αντιοχείας καὶ Ούρσακιον καὶ Ούὰλεντα από Παννονίας καὶ Μηνό-

1ο ῳαντον από Ἑῳέσού καὶ Γεώργιον από Λαοδικείας. καὶ έγραψαν τοῖς απανταχού τῆς
οὶκούμένης ἐπισκόποις καὶ τη έκαστον τῶν αδικηθέντων παροικία ταῦτα·

Ἑπιστολὴ τῆς έν Σαρδικη σύναχθείσης σύνόδού

'Η αγία σύνοδος ὴ κατα θεοῦ χαριν ἐν Σαρδικη σύναχθεῖσα ἀπὸ 'Ρώμης καὶ Σπανίων
Γαλλίων 'ὶταλίας Καμπανίας Καλαβρίας "Απονλίας 'Αφρικῆς Σαρδανίας Παννονίων

ιιι Μύσίων Δακίας Νωρίκού Σιοτςίας Δαρδανίας αλλης Δακίας Μακεδονίας Θεσσαλίας
'Αχαίας 'Ηπείρων Θρακης καὶ “Ροδόπης καὶ ὶ-ἱαλαιοτίνης καὶ 'Αραβίας καὶ Κρὴτης
καὶ Αίγύτιτου πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ παση τη αγία έκκλησία του θεοῦ τη έν
'Αλεξανδρεία παροικούοη, αγαπητοῖς αδελφοῖς, έν κυρίῳ χαίρειν.

Καὶ πρὶν μέν λαβεῖν ὴμᾶς τὰ γραμματα τῆς εύλαβείας ύμῶν ούκ ὴγνοουμεν, ἀλλὰ
10 καὶ φανερόν ὴμῖν ὴν, ὼς ότι οἱ της δύσωνύμού τῶν Ἄρειανῶν αὶρέσεως προοταται πολλὰ

καὶ δεινα, μᾶλλον δέ καὶ έπ” όλέθρῳ τῆς ἑαύτῶν ψυχῆς ὴ κατὰ τῆς ἐκκλησίας έμηχανὥντο.
αύτη γαρ ὴν αύτῶν τέχνη καὶ πανούργία, ταύτης ἀεὶ τῆς θανατηφόρου γεγόνασι προ-
θέσεως, όπως παντας τούς όποιδὴποτε τύγχανοντας τῆς όρθῆς δόξης καὶ τὴν τῆς ὶ
καθολικης ἐκκλησίας διδασκαλίαν κατέχοντας τὴν παρα τῶν πατέρων αύτοῖς παρα-
δοθεῖσαν σπούδα3ειν έλαύνειν καὶ διώκειν. τούς μέν γαρ πλαοτοῖς έγκλὴμασιν ύπέβαλλον,
αλλους εὶς ἐξορισμόν απέστελλον, όλλούς έν αύταῖς ταῖς τιμωρίαις κατεπόνούν. ἀμέλει
καὶ τού αδελφού καὶ σύνεπισκόπού ὴμῶν 'Αθανασίου τὴν καθαρότητα βία καὶ τύραννίδι
ονλλαβέσθαι ἐσπούδασαν, καὶ δια τούτο ούτε έπιμελὴς ούτε μετα πίστεως ούθ' όλως
δικαία γέγονεν ὴ παρ' ἐκείνων κρίσις. διόπερ ούδέ θαρροῦντες οἱς έδραματούργησαν
ούδέ οίς έθρύλησαν κατ” αύτοῦ, αλλα καὶ θεωροῦντες, ὡς ού δύνανται περὶ τούτων ἀπο-
δείξεις έχειν ἀληθεῖς, παρόντες εἰς τὴν Σερδὥν πόλιν ούκ ὴθέλησαν εἰς τὴν σύνοδον παντων
τῶν αγίων ὲτισκόπων απαντῆσαι. έκ δὴ τούτού φανερὰ καὶ δικαία καθέστηκεν ὴ
κρίσις τοῦ αδελφού καὶ οννεπιοκόπού ὴμῶν 'ὶούλίού. ού γαρ ασκεπτὶ βεβούλενται, αλλα
καὶ μετ' ὲιτιμελείας ὥρισεν, ὥστε μηδὲ όλως διοτασαι περὶ τὴς κοινωνίας τού ὰδελφοῦ

25

30

5 Η. Είε Βεπρτίομ αεε Ατδεοεείμε 5. ιι. ο. 4ο, 2. 47, 1. Ζν αεμ Εκὶ1οι:ι:ι1ι1μι·ι.ίΙκαὶ:ίο1:ιε1:ι νεί. ο. 47, 2. 3
12 Βει· Βτίεἱ ίετ ι·1ι.ι1 ὶ:ιίετ ετἱιειὶτομ, πίτα ειτνὲὲιοτ ία αετει Ξοἱιτεὶδεο αει· Ξγειοαο 211 αίε Κὶετίἱκετ αετ Μει.ι·εοι:ίε
= ὶξτὶε. 1ο1 2115 Εοα.νετοι:ι.ἱ”.Χ ί. 102* (Εεοοίε ορετο. ΠΙ 607). Ε1· ίετ ινοὶτὶ αμε αστο Εοτ. ϋδετεεέτέ, ννίε
$. 115, 23 όπως = ι.ιτ; 116, 1 έπιοκόπων = ὶ2ὶ:. εειτ. ροττ.; 116, 3 = μοει ίιιαίοίο, εεα οί ίτιμίεοε εείεετι
13 Π. Ζι.ι αετ Είετε αει· Ρ1·ονίι:ι:ε1:ι νεί. Εεαετ, Βτμαίετι 211 Ηίὶατὶιιε νοτι Ροίτίοτε Π ($ίΕ:ι.ιι:ιἔ5ὶ:ιει·. α. Κ.
Αὶιειαεπιίε α. Ψίεε. ία ννίεμ. ρὶαίὶ.-Ιτὶετ. ΚΙ. 166, 5 5. 64 5.), νεὶ. οδεα 5. 87, 16 1ο Είπε Εὶοεεὶσε αει·
Αὶεσιαιτατίειετ αει αίε δγτιοαε ἱ1ετι1·ιει;ι ννίι· τιίοὶττ; ννεεεει 8. 1 16, 1 ννίτα εε αετ Β:-ὶεἱ οδεα ο. 3 Π. εείτι, :ι.ιιπειΙ1:ιειι:ὶ:1
Ξ. 121, ιο αετ Β:-ίεἱ αει· Βγτιοαε νοτὶειἔ 32 Π. Βειε Πιτείἱ αει· τοτοίεοὶαειτι δγποαο ινὶτα αἱεο ϋὶσετμοαιπτεμ
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116 Αροὶοἕίε εεσιιιιιασ 37, 5-38,1. (όγειοαε ν. όεταίὶςε 212 αίε Αὶετεπατίιιιετ)

ὴμῶν Άθανασίου. είχε γαρ ἐπισκόπων όγδοἠκοντα αληθεῖς μαρτυρας, είχε καὶ τούτο
δίκαιον, ότι δια τῶν αγαπητῶν αδελφῶν ὴμῶν τῶν πρεσβυτέρων εαυτού καὶ δια γραμ-
ματων μεθώδευσε τούς περὶ Εύσέβιον τούς ούι‹ ἐπὶ κρίσει, ἀλλ' έπὶ βία μαλλον έπερειδο-
μένους. όθεν οἱ πανταχού παντες ἐπίσκοποι τὴν κσινωνίαν Ἄθανασίου έβεβαίωσαν δια
τὴν καθαρότητα αύτού. κακεῖνο δὲ ύμῶν ὴ αγαπη συνορατω. ἐπειδὴ εὶς τὴν αγίαν
σύνοδον τὴν ἐν Σαρδικη σνναχθεῖσαν παρεγένετο, τότε δὴ, καθὰ προείπομεν, καὶ δι
γραμματων καὶ δια αγραφων ἐιπολῶν ύπεμνὴσθησαν οἱτης Ἑῷας καὶ έκλὴθησαν ὶ παρ
ὴμῶν ώστε παρεῖναι. ἀλλ' ἐκεῖνοι ύπό της συνειδήσεως καταγινωσκόμενοι απρεπέσι
χρώμενοι προφασεσι φυγοδικεῖν ηρξαντο. ὴξίουν γαρ τὸν αθῶον ώς ύπεύθυνον από της
ὴμετέρας κοινωνίας ἐκβαλλεσθαι ού συνορῶντες ώς απρεπές, μαλλον δὲ αδύνατον ὴν
τούτο. καὶ τα ύπομνὴματα δέ τα έν τῷ Μαρεώτη γενόμενα ύπὸ παμπονὴρων καὶ
ἐξωλεστατων τινῶν νεωτέρων, οίς ούκ αν τις έπίστευσεν ούδέ τὸν τυχόντα βαθμὸν τού
κλήρου, συνέστηκε κατα μονομέρειαν πεπραχθαι. ούτε γαρ ό αδελφός ὴμῶν 'Αθανασιος
ό ἐπίσκοπος ούτε Μακαριος ὁ πρεσβύτερος ὁ κατηγορούμενος ύπἱ αύτῶν παρην. καὶ
όμως ὴ παρ' αύτῶν έρώτησις, μαλλον δὲ ύποβολὴ ὴ γενομένη πασης αὶσχύνης ὴν μεστὴ.
πη μὲν γαρ ἐθνικοί, πη δέ κατηχούμενοι ὴρωτῶντο, ούχ ῖνα απερ ἱσασιν εῖπωσιν, αλλ” ἱνα
απερ παρ' αύτῶν μεμαθὴκασι ιμεύσωνται. καὶ γαρ καὶ ύμῶν τῶν πρεσβυτέρων
φροντηόντων ἐπὶ τη απουσία τού ύμετέρου ἐπισκόπου καὶ βουλομένων παρεῖναι ἐπὶ
τη ἐξετασει καὶ τὴν αλὴθειαν δεῖξαι καὶ τα ιμευδη διελέγξαι ούδεὶς λόγος γέγονεν· ούκ
έπέτρειμαν γαρ ύμας παρεῖναι, αλλα καὶ μεθ' ύβρεως ἑξέβαλον. καὶ εὶ καὶ τα μαλιστα
φανερα πᾶσι καθέστηκε καὶ έκ τούτων ὴ συκοφαντία, όμως αναγινωσκομένων τῶν ύπο-
μνηματων ὶ εύρομεν αύτόν τὸν παμπόνηρον 'ὶσχύραν τὸν ἐπὶ τη συκοφαντία μισθόν
παρ' αύτῶν λαβόντα τὸ δοκούν όνομα της ἐπισκοπης διελέγχοντα ἑαυτοῦ τὴν συκο-
φαντίαν. αύτός γαρ ὁ 'ὶσχύρας έν αύτοῖς τοῖς ύπομνὴμασι διελαλησε κατ' ἐκείνην τὴν
ώραν, ἐν ὶνὶακαριον ἐληλυθέναι εὶς τὸ κελλίον εαυτού διεβεβαιούτο, νοσούντα τότε
κατακεῖσθαι ἑαυτόν, καίτοι τῶν περὶ Εύσέβιον γραψαι τολμησαντων ἑσταναι τότε τὸν
'ὶσχύραν καὶ προσφέρειν, ότε Μακαριος έπέστη. _

Κακείνη δέ πᾶσι φανερὰ καθέστηκεν ὴ συκοφαντία καὶ διαβολὴ, ὴν ητιασαντο
μετα ταύτα. έφασαν γαρ καὶ κατεβόησαν φόνον δεδρακέναι τὸν Ἄθανασιον, καὶ [ώς]
'Αρσένιόν τινα Μελιτιανὸν ἐπίσκοπον ανηρηκέναι, ἐφ' ῷ προσπσιητῷ στεναγμῶ καὶ

.Π·

1 Βίε 8ο Ζειιεεο αι1‹:ὶ:ι ίιτι Βτίεἱ αετ Βγποαε 211 ]ι.ιΙίι.1ε νοα Ποστ (= Πτὶε. 99; Οοὶὶ. ατιείατ. Ρ2.ι·ίε. Β ΙΙ 2, 2;
ΕΞΕΙ.. 65, 127, 16), αειτειμε Ξιιὶρ. δεν. Οὶποο. ΙΙ 36, 5 (ΩΒΕΙ. 1, 89, 24), αει· εε οδει· ευὶ αίε αὶεεςειτατίιείεσὶτε
δγιτιοαε νοα 338 (οδεα ο. 3 Π.) ἱ:›ε2ίεὶ:ιτ. Ι):-ιε ίεε τὶοὶττίρ, Ατἱιασσείσε εαἕί εεὶὶσεἐ οδεα δ. 87, 11:
ἑκατόν. Αὶεο αίε δντιοαε ία Ξεταίὶια ὶσεὶταοἱιέετ είοὶ:ι εεὶὶσεί: εὶε 1ιενίείοι:ιείοεἐ2ι12 ἱἰιτ αίε ειἱεκε1:ια1·ί.ι:ι.ίει:ὶσε
νοα 338 ιιτία αίε 1·ὁιτ1ίει:ὶ:ε νοα 341. Αυἱ Οτμοα αίεεει· Βεσὶατεεμῖῖαεεμρε Εετ Α. εείειε Αροίοείε εμἰεεὶααμτ.
Βίε Οτίεειτοὶεο ὶ12ὶ:ιε11 αειττ ρι·ί1·ι2ίρίεὶὶ ννίαετερτοοαεσ, ινίε αεε δοἱιτείοεσ αει· οτίεστσἱίεοὶιειε Βγιτιοαε 2είἕτ
2 Βεε είι:ια αίε Ι.εεε.τε1·1 αεε Ατἱ:ι2ι:ιε.είι.ιε ίι:ι Βοιπ ἕεειεμ εο ινίε αίε Κὶετίὶεετ 2ι.ιι· Ζείτ νοτι Τγτμε ο. 73-76,
νεί. 3. 1οΒ, 2 5 ῖἔὶσει· αίε νοτεατιἕε ία δεταίὶτει νεί. νίεὶαιεἱτι· αίε Πο.ι·εέεΙὶι.ιι·1ε αει· οτίειπεὶὶεσὶσεο Βγοοαε
ία: = Πτὶς. 1ο5, Οοὶὶ. ειοτίειτ. Ρετίε. Α Ἑν 1 (ΟΒΕΙ. 65, 48 Π.) 8 νεί. οδετι Ξ. 1σ6, 16 1ο ναὶ. αίε
Πειτετεὶἱμιτε αει· Οτίεοταὶεο ί11 Εοὶὶ. 2τ.ιτίσ.1·. Ρειτίε. Α Ιν 1 ο. 18 (ΩΞΕΙ. 65, 6ο, 1 Π.) 11 = 5. 1ο7, 15Ε.
12 Βίε νεώτεροι είσα Πτεοοίμε νοα νειὶεσε, ε. οδετι Ξ. 97, 28; νἕὶ. $σὶ1:είὶ;›εο αετ Οὶιιίαεοτειὶεει 211 Οοιιεἐειι-
τίιιε 5 = Πτὶε. 98; Οσὶὶ. :-ιστίειτ. Ρειαε. ΙΙ Β Αρρ. (Ω5ΕΙ.. 65, 184, 7) 16 = Ξ. 1ο8, 1ο Ε.
17 Ε. = 5. 1ο7, 2ο Π. 21/22 Αὶ1ὶ:ει1 αει· Κοιτιοείεεὶοο 23 ναὶ. Β. 99, 15 24 ί. νΨδ1τΙί‹:ὶ:ι
ειιε αεμ Αὶετεο ε. 5. 1ο8, 12 Π. 3ο Ζιιι· δειοὶπε αεε Α1·εεο.ὶι;ιε νεί. σ. 8, 4 ι;ιι:ια σ. 27 5. 1ο7, 13 Ε.

ΒΚΟ ΚΕ

2 πρεαβυτέρων] έπισ·ι‹ό·ιτων Β*, αειτἰιὶοει· πρεσβυτέρων Β® 5 ὴ ύμῶν ~ ΒΚΟ | σννοραται Ε 7 ἑν-
τολὴν ΒΕ 7/Β παρ' ὴμῶν ώστε › ΒΚΟ 15 όμως] ούτως Κ 16 ἱσασιν › Β*, ωεεῖίὶρτ Β°
17 ύμῶν] ὴμῶν Β 2ο καὶι > Ο*, πιεεῖϋετ Ο° 1. Ηα. Ι ύβρεων Κ 21 τῶν σο: Εμαε αετ δείτε
αορρεὶτ Κὶῖ, εετὶὶἔτ Κ° 23 ἐαυτού] αύτσύ Β* ἑαντού Β® ἑαυτὸν Β* εαυτού Βθ 26 τῶν] τὸν Β
29 έφθασαν Ε | [ώς] Ορ. 3ο Μελιτιανόν Β: Μελιτινιανον Β*? [ προσποιεῖ τῶ Β* προσποιείτω Β®
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Αροὶοἕὶα εεοι.ι1ια2 38,1-39,2. (8›·11οαε ν. δε1αίὶ1ε 211 αίε Αὶε11:1.11αι·ί1:ιε1) 11?

-πε-πλασμένοις δακρυοιν ύπεκρίνοντο καὶ ὴξίουν τού Ξῶντος ώς τεθνηκότος τὸ σῶμα
απσδοθηναι. αλλ' ούκ αγνωστα γέγονε τα σοφίσματα τούτων. ἐγνωσαν γαρ απαντες
3ην τόν ἀνθρωπον καὶ ἐν τοῖς 3ῶσιν έξετα3εσθαι. καὶ ἐπειδὴ ἑώρων ἐαυτούς οἱ πρὸς 9
-παντα εύχερεῖς διελεγχομένους ἐπὶ τοῖς ιμεύσμασι τούτοις (αύτός γαρ 3ῶν ό 'Αρσένιος

ε ἐδείκνυεν ἑαυτὸν μὴ ανηρησθαι μηδὲ τεθνηκέναι), όμως ούχ ὴσύχασαν, ἀλλ' ἐτέρας συκο-
φαντίας πρὸς ταῖς προτέραις συκοφαντίαις έπε3ὴτουν, ἱνα παλιν μηχανησαμενοι διαβα-
λωσι τὸν ανθρωπον. τί ούν, αγαπητοί; ούκ ἐταραχθη ό αδελφός ὴμῶν Ἄθανασιος, 3 Π
αλλα παλιν πολλη παρρησία χρώμενος προεκαλεῖτο καὶ ἐπὶ τούτοις αύτούς. καὶ ὴμεῖς δὲ
ηύχόμεθα καὶ προετρεπόμεθα ἐλθεῖν αύτούς εὶς τὴν κρίσιν καί, είπερ δύνανται, διελέγξαι.

ιο ῶ της πολλῆς πλεονεξίας· ώ της δεινης ύπερηφανίας· μαλλον δέ, εὶ δεῖ ταληθὲς εἰπεῖν, ῶ
κακης καὶ ὶ ύπεύθύνου συνειδήσεως. · τούτο γαρ πᾶσι πεφανέρωται. όθεν, αγαπητοὶ 4 Μ 3,61
αδελφοί, ύπομιμνὴσκομεν καὶ προτρεπόμεθα ύμας πρὸ παντων τὴν όρθὴν πίστιν της κα-
θολικης ἐκκλησίας κατέχειν. πολλα μὲν γαρ καὶ δεινα καὶ χαλεπα πεπόνθατε, πολλας δέ
ύβρεις καὶ αδικίας ύπέμεινεν ὴ καθολικὴ έκκλησία, αλλ' »ὁ ύπομείνας είς τέλος ούτος σω-

ιε θὴσει·αι«. διόπερ καν έτι ποιεῖν τολμὴσωσι καθ' ύμῶν, ὴ θλῖιμις αντὶ χαρας ύμῖν ἐστω·
τα γαρ τοιαύτα παθὴματα μέρος ἐστὶ μαρτυρίου καὶ αἱ τοιαῦται ύμῶν ὸμολογίαι καὶ
αἱ βασανοι ούκ αμισθοι τυγχανουσιν, αλλ' απολὴιμεσθε παρα τού θεού τα έπαθλα.
διότι μαλιστα αγωνί3εσθε ύπὲρ της ύγιαινούσης πίστεως καὶ της καθαρότητος τού έπι- 5
σκόπου ύμῶν 'Αθανασίου τού συλλειτουργού ὴμῶν. καὶ γαρ ούδέ ὴμεῖς παρεσιωπὴ-

το σαμεν ούδέ ὴμελὴσαμεν της ύμῶν αμεριμνίας χαριν, αλλ' ἐφροιττίσαμεν καὶ πειτοιὴκαμεν, Β
απερ ὁ της αγαπης λόγος απαιτεῖ. σνμπαοχομεν γαρ τοῖς πασχουσιν αδελφοῖς ὴμῶν,
καὶ τα ἐκείνων παθὴματα ῖδια ὴγσύμεθαε [καὶ τοῖς δακρυσιν ύμῶν τα ὴμέτερα δακρυα
συνεμίξαμεν, ούχ ύμεῖς δὲ μόνοι πεπόνθατε, αδελφοί, αλλα καὶ πολλοὶ αλλοι συλλειτουργοὶ
ὴμῶν ταύτα έλθόντες απωδύραντο.

εε Διόπερ] ανηνέγκαμεν τοίνυν καὶ ὴξιώσαμεν τούς ὶεύσεβεστατους καὶ θεοφιλεστατους 39,1 Β ,58
βασιλέας, όπως ὴ φιλανθρωπία αύτῶν καὶ τούς ἔτι καμνοντας καὶ πιε3ομἐνους ανεθηναι
κελεύση, καὶ προσταξωσι μηδένα τῶν δικαστῶν, οἱς περὶ μόνων τῶν δημοσίων μέλειν
προσὴκει, μὴτε κρίνειν κληρικούς μὴτε όλως τού λοιπού προφασει τῶν ἐκκλησιῶν ἐπι-
χειρεῖν τι κατα τῶν ἀδελφῶν, αλλ' ῖνα έκαστος χωρίς τινος διωγμού, χωρίς τινος βίας

εο καὶ πλεονεξίας, ώς εύχεται καὶ βούλεται, 3η καὶ μεθ' ὴσνχίας καὶ εὶρὴνης τὴν καθολικὴν 1;
καὶ αποστολικὴν πίστιν μετέρχηται. Γρηγόριος μέντοι ό παρανόμως παρα τῶν 9
αἱρετικῶν λεγόμενος κατασταθηναι καὶ εἰς τὴν ύμετέραν πόλιν παρ' αύτῶν αποσταλεὶς,

5 Βίσ 2ι:ιαε1ε11 „νει·Ιει11:ι·1αι.ι11ἔε11" 1·ίοὶ1έεὶ:ε11 είσὶ:ι εεεεο αίε νναὶιὶ αεε Αἐ.ὶ1ε.1:ιο.είι.ιε ε. ο. 6, εεεεει εεί11ε θε-
ενοὶτέααεαείτεπ ο. 5 ι1ι1α αίε Π1:ι1ει·ε‹:ὶ1Ιεὶίε ο. 18 14 Με. 1ο, 22 25 Πει· Βτίεί 211 αίε Κειίεει·
= εοἕ. Ι.ὶὶοε1 Ι. αα Οο11εὶ:ε11:ιτίι11τ1 αεε Ηί.ὶ:-11ίι.ιε (ΟΞΕΙ. 65, 181 Π.); ὶ:εὶ:1·. Βίττε 11111 Ααννείεμοε 211 αίε
Βί‹:ὶ1ὶ:ε1· εὶ:›ε11α2. Ξ. 181, 13 Π.: ρτομίαεεἐ ετ αεοειτιεί: οὶε1:ι:ιε11ὶ:ί2 τυο, 111: οι:1111εε ι.1ὶνίαι1ε ίιίαίοεε, ι:1ι1.ίΒ11ε
ρ1·οι1ί11ι:ίει.1τ111·1 211ι111111.ίεὶ:1ε1ι:ίο11εε οτεαίἐεε ε111:ι1, αα σιιοε εοἱο. οντα ετ εοὶὶίοίέιιαο ρι.1ἱ1ὶίσο1·ι.1ι1:ι 1:ιεεοέίο1·ι.11τι
ρειτίτιετε αεὶοετ, 2 τεὶίἔίοεει εο οὶ1εε1·ιιει1:ιὶ:ί2 ε1δεέί11ε211έ τιεσιιε ροεέ ὶ1αο ρτ:-ιεει1ι11ε111ί: αέαιιο 11ει11·ρε11ί: εέ
ριιτεοὶ: εε οαιιεοε οοἕαοεσετε οὶετ-ίεο1·ιι111 ετ ί11ι1οοε111εε 11οα1.ί11εε 11ε.1·ίίε αἐθίοίατίομίδυε, 11ιίι1.ίε, ιιίοὶεοἐίε,
Εειτοτίἱσμε ὶτειειἔετε εταοε μεχατε; ε. ὉΗ1. 98

ΒΚΟ ΒΕ

2 αποδούναι Ε, 2. Κα. αποδοθηναι Ε | παντες ΒΕ 4 τούτούτοις Β 5 μηδὲ] μὴ Β
1ο τό αληθές ΟΕΕ 15 ὴμῶν Β* ύμῶν Β: | ὴ › Κ 18 της καθαρατητος _ 19 συλλει-
τουργού] τοῖς συλλειτουργοῖς Ε 18 καθαρότης Β' καθαρότητος ΒΕ 19 ὴμῶν Β* ύμῶν Β° |
ύμῶν Β* ὴμῶν Β® 22 [καὶ= _ 25 διόπερ] εὶε Βεοαεὶοεεε Β; αει συλλειτουργοί 111.11 ρεθτ, ινε1111
ύμεῖς Βίε‹:ὶ1όίε είσα, ίετ αετ Τεκτ αει· Κειοαεὶοεεε ί11 Β εὶοεοεο ννίε αίε 5.118, 108. εὶ11εεὶιὶ21:ι111ιε1·ῖ:ει:ι
δτεὶὶεο αε111 5γ11οαειὶεοΙ11·εὶὶ›ε11 211 αίε όἕγρτ. Βίεοὶ1όἱε ε1:ιὶ:1:ιο111111ε11, ἕεἕεο 1:ι1εί.1:ιε Π11τετει1οὶ1ι.ι11εε11 $.1ο4
22 ὴμῶν Ε* ύμῶν Ε° | ύμετερα Β 24 απωδύροντο Β 25 τοίνυν ΚΕ > ΒΚΟ |
θεοφιλεστατονς Β 27 μέλλειν Ε 31 παρα] ύπὸ ΚΟΒΕ
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118 Αροὶσείε εεοιιτιαε 39, 2_41. (όγιιοαε ν. δεταίὶιια 211 αίε Αὶε1211α1ί11ε1·)

καὶ τούτο γαρ γινωσκέτω ύμῶν ὴ όμοιμυχία, ότι κρίσει της ἱερας πασης συνόδου κα-
θηρέθη, εὶ καὶ τα μαλιστα ούδεπώποτε ούδέ ώς ἐπίσκοπος όλως γενόμενος ἐνομίσθη.
χαίρετε τοίνυν απολαμβανοντες έαυτῶν τόν ἐπίσκοπον Άθανασιον· δια τούτο γαρ
καὶ μετ” εὶρὴνης αύτόν απελύσαμεν. όθεν καὶ παραινούμεν πασι τοῖς ὴ δια φόβον ὴ δια
περιδρομὴν τινων κοινωνἠσασι Γρηγορίῳ, ῖνα νύν ύπομνησθέντες καὶ προτραπέντες καὶ
αναπεισθέντες παρ' ὴμῶν παύσωνται της πρός ἐκεῖνον μυσαρας κοινωνίας καὶ λοιπόν
έαυτούς συναῳωσι τη καθολικη έκκλησία. ὶ

Ἑπειδὴ δέ έγνωμεν ότι καὶ 'Αφθόνιος καὶ 'Αθανασιος ὁ Καπίτωνος καὶ Γἱαύλος καὶ
Γὶλουτίων οἱ συμπρεσβύτεροι ὴμῶν συσκευὴν καὶ αύτοὶ πεπόνθασιν ύπό τῶν περὶ Εύσέβιον,
ώστε τούς μὲν ἐξορισμού πειραθηναι, τούς δἐ καὶ θανατων απειλας διαπεφευγέναι, τούτου
ένεκεν καὶ περὶ τούτου δηλῶσαι ύμῖν αναγκαῖον ὴγησαμεθα, ῖνα γινώσκητε ότι καὶ
τούτους απεδεξαμεθα καὶ αθώους απελύσαμεν εὶδότες ότι παντα τα παρα τῶν περὶ
Εύσέβιον κατα τῶν όρθοδόξων γενόμενα ἐπὶ δόξη καὶ συστασει τῶν συσκευασθἐντων
ύπ' αύτῶν γέγονεν. ὲτρειτε μὲν ούν τόν ύματερον ἐπίσκοπον, τόν συλλειτουργόν
ὴμῶν Άθανασιον, περὶ αύτῶν ώς περὶ ἰδίων ύμῖν δηλῶσαι, ἐπειδὴ δὲ ύπἐρ πλείονος
μαρτυρίας καὶ τὴν αγίαν σύνοδον ὴθέλησεν ύμῖν γραψαι, δια τούτο ούκ ανεβαλλόμεθα,
αλλα καὶ σημαναι ύμῖν ἐσπουδασαμεν, ἱν' ώσπερ ὴμεῖς ούτως καὶ ύμεῖς αύτούς απο-
δέξησθε. αξιοι γαρ καὶ αύτοὶ ἐπαίνου, ότι δια τὴν εἰς Χριστόν εύσέβειαν καὶ αύτοὶ ὴξιώ-
θησαν παρα τῶν αἱρετικῶν ύβριν ύπομεῖναι. [τίνα δέ ἐστι τα παρα της αγίας συνόδου
δογματισθέντα κατα Θεοδώρου καὶ Ναρκίσσου καὶ Στέφανου καὶ Άκακίου καὶ Μηνοφαντου
καὶ Θύρσακίου καὶ Θύαλεντος καὶ Γεωργίου, τῶν προισταμένων της αρειανης αἱρέσεως
καὶ πλημμελησαντων καθ' ύμῶν καὶ κατα τῶν αλλων ἐκκλησιῶν, γνώσεσθε ἐκ τῶν ύπο-
τπαγμετων. απεοτείλαμεν γαρ ὶ ύμῖν, 'ίνα καὶ ὴ ύμετέρα θεοσέβεια σύμιμηφος τοῖς
παρ' ὴμῶν όρισθεῖσι γένηται καὶ ἐκ τούτων γνῶτε ότι ὴ καθολικὴ έκκλησία ού παρορα
τούς εὶς αύτὴν πλημμελούντας.].

Ἡ αγία σύνοδος ὴ κατα θεού χαριν ἐν Σαρδικη ονναχθεῖσα τοῖς κατ Αἱγυτιτον
καὶ Λιβύην ἐπισκόποις καὶ συλλειτουργοῖς, αγαπητοῖς αδελφοῖς, ἐν κυρίῳ χαίρειν.

Καὶ πρὶν μέν λαβεῖν τα γραμματα της εύλαβείας ύμῶν . . .
8 Βίε Ρτεεδγτει· ινι1ι·αει:ι 21.11· Ζείι: νοα Τγ1τ1ε νετατεόεο, νεί. οδεα σ. 17, 6 5. 1οο, 16 Ε. _ Ἄφθὀνιος ε.
5.153, 7 _ 'Αθανασιος ό Καπίτωνος νει· 112οἱ1 Ρερ. Ι..ο11α. 1914 Ζ. 33 (ΒεΙΙ, ]εινε 211α Οἱ:ι.1τεὶ:ὶ211ε ὶι:ι
Εἔγρε Ξ. 59) 211 αε111 νε1·ει.ιι:ὶτι δετείὶίετ, αεμ 211εεἱ1.ὶ23τε11 Μ2ὶ12.ι·ίι.ιε 211 ὶσείτείετι. Β2ἱ1εί κτίταε ετ εε-
ί2113ε1ι3εεετ2ὶ:. | Γἱαύλσς ι.111ὶ:›εΙ121:ιι1τ 9 Γὶλουτίων ε. 8. 153, 11 19 Ε. Βὶε Ε11ὶ1οι1ια1ι111ί1121ίο1:ιε11
είσα ι111τε1:ι σ. 47, 2_4 ί111 8γ11οα21ει:ὶ11είὶ:ει1 1:ι1ίτ3ετεὶ1ι:, ννο1·2ι.1ῖ είι:Ι1 Ζ. 22/23 τα ύποτεταγμἐνα ἱ:›ε2ίεΙ1ι:;
αίεεετ Ζι.1ε2111εοε1ιὶ12.ι1ε ι111α Ζ. 23 ῖνα κτλ. ὶαεινείεεο, α2Β ο. 4ο, 3 111 αο111 Βτίεῖ ο. 41 211 αίε Βίεσἱιόίο
ἕεἱεόιτ, αίε 2ι1οὶ1 α2ε $γ11οα2Ιεσὶ11είὶ1ει1 ο. 42 ε1·11.ὶεὶτε11

ΒΚΟ ΚΕ

2 ,εί _ δἐ Ο*, εετὶὶἔὶ: Ο® 3 τόν ἐπίσκοπον ἐαυτῶν _ Κ 6 παύσονται Β 7 ἐαυτούς › ΚΟ
8 21.1 ἐπειδὴ Νοτε 2. Κα.: από τού σημείου τούτου Β, α2.ε ίετ αει· Α1-112113 αει· Νοτε 21.1 Ζ. 19, αει· 211
ννείτ 112εΙτ οὶ:1ε1:ι νετεετετ ὶετ | ἐπειδὴ] ἐπεὶ Β 12 παρα] περὶ Κ* περα Ιὶθ 13 συστασει καὶ
δόξη _ Κ 14 μέν › Β 15 ίδίων _ ίδίοις ΚΕ ὶ ύμῖν -ί- ύμῖν ΒΟ 16 ανεβαλόμεθα ΒΕ
19 21.1 ύπομεῖναι Νοτε 2. Κα.: έχει κατα προσθὴκην αύτη ὴ ἐπιστολὴ της ματ' αύτης ὴγούν της πρός
παντας ἐπισκόπους Β 2ὶεο αίεε $ὶ:ὶὶ‹:ὶ1 ίεε είι1 Ζι.ιε2ι:2 αεε (α. Ι1. 2ι.ιε αε111) Ξσὶ:ι1·εὶὶαει1ε 211 αίε Βὶεοἱαόἱε; 1:21-
ε2ο111ὶσΕι ρειβι: 11111 ο. 4ο, 3 21.1 αίεεε111 2ο Θεοδώρου _ 21 Γεωργίου 2ὶε Νοὶε 2. Κα. Β 2ο Ναρ-
κισού Ε* Ναρκιασού Εθ ὶ Μονοφαντου Β 23 καὶ ὴ ύμετέρα _ 24 γένηται > Κ ί1:ι αει· Τεκτ-
Ι1οὶι.ι1111ιε, 2. Κα. 2ὶε Νοτε 211 23 ῖνα: εὶς δἐ τὴν ἐπισκόπων ἐτ1ιστολὴν πρὀσκειται καὶ τούτο· ῖνα καὶ
ὴ ύμετέρα θεοσἐβεια σύμιμηφος τοῖς παρ' ὴμῖν ὁρισθείση (ί) γένηται καὶ γινώσκητε Κ 24 ὴμῶν]
ὴμῖν Ε | ἐκ τούτων γνῶτε] γινώσκητε Ε 25 112911 πληνμελούντας: ὴ αύτη ούν ἐπιστολὴ απα-
ραλλακτως κατα παντα ἐγραφη πρὸς τούς κατ' Αἱγυτιτον καὶ Λιβύην ἐπισκόπους ΒΚ 26_1 19. 3 > ΒΚΕ
26 2. Κα. μγ Κ
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καὶ δια τό είναι αύτὴν ῖσην κατα παντα της πρό αύτης ητοι της πρός τὴν ἐκκλησίαν
Άλεξανδρείας πλὴν τῶν πρός τό τέλος σεσημιωμἐνων κατελείφθη αγραφος δια τό μὴ δευτερωθηναι
καὶ τὴν σπουδὴν καὶ τα χαρτα

Ἡ αγία σύνοδος ὴ κατα θεού χαριν ἐν Σαρδικη συναχθεῖσα τοῖς απανταχού ἐπι-
ε σκόποις καὶ συλλειτουργοῖς της καθολικης ἐκ1‹λησίας, αγαπητοῖς αδελφοῖς, ἐν κυρίῳ

χαίρειν.
Πολλα μἐν καὶ πολλακις ἐτόλμησαν οὶ 'Αρειομανίται κσττα τῶν δούλων τού θεού

τῶν τὴν πίστιν φυλαττόιττων τὴν όρθὴν· νόθον γαρ ύποβαλλοντες διδασκαλίαν τούς
όρθοδόξους ἐλαύνειν ἐπειραθησαν· τοσούτον δἐ λοιπόν κατεπανέστησαν κατα της

ιο πίστεως, ώς μηδὲ τὴν εύσέβειαν τῶν εύσεβεοτατων βασιλέων λαθεῖν. τοιγαρούν
της χαριτος τού θεού συνεργούσης καὶ αύτοὶ οὶ εύσεβἐστοτοι βασιλεῖς συνὴγαγον ὴμας
ἐκ διαφόρων ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων καὶ τὴν αγίαν ταύτην σύνοδον ἐν τη Σερδῶν πόλει
γενέσθαι δεδώκασιν, ῖνα πασα μέν διχόνοια περιαιρεθη, πασης δἐ κακοπιστίας ἐξελαθείσης
ὴ εὶς Χριστόν εύσἐβεια μόνη παρα παντων φυλαττηται. ὴλθον γαρ καὶ οἱ από της

15 Ἑώας ἐπίσκοποι προτραπέντες καὶ αύτοὶ παρα τῶν ὶ εύσεβεοτατων βασιλέων, μαλιστα
δι, απερ ἐθρύλουν πολλακις περὶ τῶν αγαπητῶν αδελφῶν ὴμῶν καὶ συλλειτουργῶν
'Αθανασίου ἐπισκόπου της 'Αλεξανδρείας καὶ Μαρκἐλλου ἐπισκόπου της Ἄγκυρογα-
λατίας. ῖσως γαρ καὶ εὶς ύμας έφθασαν αύτῶν αὶ διαβολαί, ῖσως καὶ τας ύμετέρας ακοας
ἐπαείρησαν παρασαλεύσαι, ίνα κατα μὲν τῶν αθώων α λέγουσι πιστεύσητε, τὴν δέ της

πο μοχθηρας αύτῶν αἱρέσεως ύπόνοιαν ὲτικρύιμωσιν. αλλ” ούκ ἐπὶ πολύ ταύτα ποιεῖν
συνεχωρὴθησαν. έστι γαρ ό προισταμενος τῶν ἐκκλησιῶν κύριος ὁ ύπὲρ τούτων καὶ
παντων ὴμῶν θανατον ύπομεἰνας καὶ δι' ἐαυτού τὴν εἰς ούρανόν ανοδον πασιν ὴμῖν
δεδωκώς. παλαι μὲν ούν γραιμαντων τῶν περὶ Εύσέβιον 'ὶουλίῳ τῷ σνλλειτουργῷ ὴμῶν
τῷ της ,'Ρωμαίων ἐκκλησίας ἐπισκόπω κατα τῶν προειρημένων συλλειτουργῶν ὴμῶν,

26 ληομεν δὴ 'Αθανασίου καὶ Μαρκἐλλου καὶ Ἄσκληπα, έγραψαν καὶ οἱ από τῶν αλλων
μερῶν ἐπίσκοποι μαρτυρούντες μὲν τη καθαρότητι τού συλλειτουργσύ ὴμῶν Ἄθανασίου,
τα δέ παρα τῶν περὶ Εύσέβιον γενόμενα μηδέν έτερον ὴ ψευδῆ καὶ συκοφαντίας εἱναι
μεστα. ὶ καὶ εἰ καὶ τα μαλιστα ἐκ τού κληθέντας αύτούς παρὰ τού αγαπητού ὴμῶν καὶ
συλλειτουργσύ 'Ιουλίου μὴ απαντησαι, καὶ ἐκ τῶν γραφέντων παρα τού αύτού 'ὶουλίου

10 φανερὰ τούτων ὴ συκοφαντία πἐφηνεν (ὴλθον γαρ αν, εῖπερ ἐθαρρουν οίς ἐπραξαν καὶ
πεποιὴκασι κοιτα τῶν συλλειτουργῶν ὴμῶν), όμως καὶ ἐξ ών πεποιὴκασιν ἐν ταύτη τη

4 νεί. αίε εεε2ιτιτε ἱἕὶσετὶίεἱετμιεη 1111 Βα. ΠΙ. ἱ.ῖ1·ὶτ. 95. Β2ε δσὶ:ι1·είὶ:ετι ίεε ίι11 Θτί3ί112ὶ ὶ2τεὶ1:ι.ίεσὶ:ι 2ἱ1εεἱ2Βὶ:,
ι1ι:ια ίετ ετὶ:12Ιι:ε1:ι: Εσὶ.ὶ. 21:ι1:ί2τ. Ρ211ε. Β Π 1 (ΟΞΕΕ 65, 1ο3 Β. = Ηί.ὶ.). Εί11ε 211αετε νο11 Α1Ι12112είι.ιε 1.111-
2ὶ2ὶ12ι:ι3ίἕε ἱἔόετεεττμπἔ ί1:ιε Θ1·ὶε‹:ὶ1ίεεὶ1ε ϋὶσετὶίείειτ Τὶ1εοαοτει: ὶ:ι. ε. Π 8, 1_52 (= Τὶ1α1.). Πίε ἱ2έεί.ι:1ίεοὶ:1ε
Ε2εει11·ιε ίτι Οσα. νετοει. ΕΧ ί. 818 Β. (= νετ.) νεί. ΟΞΕΙ. 65, 1ο3 Β. ίετ είαε Βεττονετείοτι 2ι1ε αε111 Οτίε-
οὶ1ίεεἱ1ε11 ί11ε Ι.21εί1·ιίεοὶ1ε. Τὶτατ. ιιτια νετ. ἱ12ὶ1ετι 112οἱ1 ο. 47 11οσὶι αίε Εὶκτὶ1εείε αετ δνοοαε. ΑτΙ12ι12είι1ε
Ι2Βι: είε ἱοιτ, α2 ετ είοὶτ αιιτοὶι αίε νο11ὶὶ11· νειττεεετιε τὶτεοἱοείεοὶτε Ροείτίοτι 11ίσὶ1ὶ: ὶ:1εΙ2ετε11 ννοὶὶέε, νεί. τοιτι.
2α. Α111ίοοὶ:1ε11οε 5

ΒΚΟ ΒΕ

1_3 Ι2ι1ὶ:ε1 111 Ο: ὴ δέ τοιαύτη ἐπιστολὴ κατελείφθη αγραφος δια τό είναι ῖση κατα παντα τη πρό αύτης
Ἐοι τη πρός τὴν ἐκκλησίαν 'Αλεξανδρείας σταλείση ώστε μὴ δευτερωθηναι κατα τό περισσόν 4 2. Βα.
ξβ Β ἦ Κ ιι Β ἦ Ε* Ετ Ε° 1 ὶΠ:ιετε‹:ἱ;ι.ι-111 αλλη της αύτης συνὀδον Κ Ι χαριν θεού _ Κ 1
σνναχθεῖσα ἐν Σαρδικη _ ΒΚ 8 νόθην Βθ νόθον Β* 1ο εύσέβειαν ΒΚΟΒ 1·εὶὶε·ίοε2111 ρῖετετετσ
Ηἱὶ. εύλαβειαν Ε ὶοοι1ίτ2τε11ι νετ. ακοὴν Τὶεατ. 1 εύσεβεοτατων ΚΟΒΕ θεοφιλεστατων ΤΙ1ατ. ρίίεεὶ111ο1·ι.ι111
νετ. εύλαβεστατων Β εΙε11·ιε11τ1εεί111ο1·ι.ι111 Ηί.ὶ. (= φιλανθρωποτατων ?) 12 Σερδῶν ΒΚΕ Σαρδῶν ΚΟ
13 ἐἕελασθείσπς ΒΕ 16 ὴμῶν ἀδελφῶν _ Κ 1 ὴμῶν › Ε 19 πιστεύσηται Β πιστεύηται
Τὶ1ατ. νετ. ] τὴν Ο® της Ο* 2ο ύποκρύιμωσι Ε Τὶιατ. (τι), 2. Βα. ἐπικρύιμωσι Εθ 21 τούτων
Καὶ › Ο*, 112εὶ1ἕεττ23ε11 Οθ 24 ἐκκλησίας > Ε ἱττι Τεκτ, 2. Κα. ΕΕ 29 μὴ _ 'ὶουλίου › Β
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αγία καὶ μηαλη συνόδῳ φανερωτέραν τὴν ἐαυτων συσκευὴν απέδειξαν. απαντη-
σαντες γαρ εὶς τὴν Σερδῶν πόλιν, ὶδόντες τούς αδελφούς ὴμῶν Ἄθανασιον καὶ Μαρ-
κελλον καὶ 'Ασκληπαν καὶ τούς αλλους ἐφοβὴθησαν εἰς κρίσιν ἐλθεῖν, καὶ ούχ απαξ ούδέ
δεύτερον, αλλα καὶ πολλακις κληθέντες ούκ ἐπὴκουσαν ταῖς κλὴσεσι, καίτοι παντων
ὴμῶν (τῶν) συνελθόντων ἐπισκόπων καὶ μαλιστα τού εύγηροτατου “Θσίου τού καὶ δια ιι

ὸ 1 ι ι ε 1 1 1 ι _ 2.τ ν χρονον και την ομολογιαν και δια το τοσουτον καμο.τον ύπομεμενηκέναι πασης αὶδους
αξίου τυγχανοντος αναμενόντων καὶ προτρεπομένων αύτούς εἰσελθεῖν εὶς τὴν κρίσιν, ἱν'
απερ απόντων τῶν συλλειτουργῶν ὴμῶν ἐθρύλησαν καὶ έγραψαν κατ' αύτῶν, ταύτα ὶ
παρόντες ἐλέγξαι δυνηθῶσιν. αλλ' ούκ ὴλθον κληθέντες, καθαπερ προείπομεν, δεικ-
νύντες καὶ ἐκ τούτων τὴν συκοφαντίαν έαυτῶν καὶ μονονουχὶ τὴν ἐπιβουλὴν καὶ συσκευὴν, 10
ὴν πεποιὴκασι, βοῶντες δια της παραιτήσεως. οἱ γαρ θαρρούντες οίς λέγουσι τούτοις
καὶ εἰς πρόσωπον σνστηναι δύνανται. ἐπειδὴ δὲ ούκ απὴντησαν, νομί3ομεν λοιπόν
μηδένα αγνοεῖν, καν ἐκεῖνοι παλιν κακουργεῖν ἐθέλωσιν, ότι μηδὲν έχοντες κατα τῶν
συλλειτουργῶν ὴμῶν ἐλέγξαι, τούτους μὲν διαβαλλουσιν απόντας, παρόντας δέ φεύγουσιν.

Ἐφυγον γαρ, αγαπητοὶ αδελφοί, ού μόνον δια τὴν τούτων συκοφαντίαν, αλλ' ιε
ότι καὶ τούς ἐπὶ διαφόροις ἐγκαλούντας αύτοῖς ἐθεώρουν απαντησαντας. δεσμα γαρ ὴν
καὶ σίδηρα προφερόμενα· απ' έξοριστίας ἐπανελθόντες ανθρωποι καὶ παρα τῶν έτι
κατεχομένων εὶς ἐξοριστίαν ἐλθόντες ὴσαν συλλειτουργοί, συγγενεῖς καὶ φίλοι δὲ τῶν
δι' αύτῶν αποθανόντων παρεγἐνοντο. καὶ τό μέγιστον, ἐπίσκοποι παρησαν, ών ὁ μὲν
τα σίδηρα καὶ τας αλύσεις προέφερεν, ας δι, αύτούς ἐφόρεσεν, οἱ δέ τόν ἐκ της διαβολῆς
αύτῶν θανατον ἐμαρτύραντο. εὶς τοσούτον γαρ έφθασαν απονοίας, ὡς καὶ ἐπισκό-
πους ατιχειρεῖν ανελεῖν, καὶ ανεῖλον αν, εἰ μὴ ἐξέφυγον τας χεῖρας αύτῶν. 1'απέθανεν ούν
ό συλλειτουργός ὴμῶν ό μακαρίτης ὶ Θεόδουλος φεύγων αύτῶν τὴν διαβολὴν, κεκἐλευστο
γαρ ἐκ διαβολῆς αύτῶν αποθανεῖν. αλλοι δὲ πληγας ξιφῶν ἐπεδείκνυντο, αλλοι δέ λιμόν
ύπομεμενηκέναι παρ” αύτῶν απωδύροντο. καὶ ταύτα ούχ οἱ τυχόντες ἐμαρτύρουν ανθρω- εε
ποι, αλλ' ἐκκλησίαι όλαι ὴσαν, ύπὲρ ών οἱ απαντήσαντες καὶ πρεσβεύοντες ἐδίδασκον στρα-
τιώτας ξιφὴρεις, όχλους μετα ροπαλων, δικαστῶν απειλας, πλαστῶν γραμματων ύττο-
βολας (ανεγνώσθη γαρ γραμματα τῶν περὶ Θεόγνιον πλαττομένων κατα τῶν συλ-
λειτουργῶν ὴμῶν 'Αθανασίου καὶ Μαρκἐλλου καὶ Ἄσκληπα, ἱνα καὶ βασιλέας κατ'
αύτῶν κινὴσωοι, καὶ ταύτα ὴλεγξαν οὶ γενόμενοι τότε διακονοι Θεογνίου), πρός τούτων εο
παρθένων γυμνώσεις, ἐμπρησμούς ἐκκλησιῶν, φύλακας κατα τῶν λειτουργῶν, καὶ ταύτα
παντα δι' ούδὲν έτερον ὴ δια τὴν δυσώνυμον αίρεσιν τῶν Ἄρειομανιτῶν. οἱ γαρ ὶ
παραιτούμενοι τὴν πρός τούτους κσινωνίαν αναγκην εἱχον πειρασθαι τούτων. ταύτα
τοίνυν συνορῶντες εὶς στενόν είχον τα της προαιρέσεως· ησχύνοντο μέν γαρ ὁμολογεῖν
α δεδρακασι, δια δὲ τό μὴ δύνασθαι λοιπόν ταύτα κρύτιτεσθαι απὴντησαν είς τὴν Σερδῶν σε
πόλιν, ῖνα δια τῆς αφίξεως ύπόνοιαν ώς μὴ πλημμελὴσαντες δόξωσιν αποφέρεσθαι.

ΣΟ

5 εύγηροτατου, α21·2ι.ι1 ερίεὶτ Βενετμε ν. Α1:ιὶ:ίσ‹:ὶ1.ίε11 211: Βεὶεετὶεττετε Π 2 (Ρ. 23ο Βτοοὶιεὶ, ι111α ν 4 (Ρ. 322)

ΒΚΟ ΚΕ

2 Σερδῶν ΒΟΒΕ Σαρδῶν Κ 5 (τῶν) 5εΙ1ιν.ν31.αι.ιίΗί1. 13 ἐθἐλουσι Ε· 16 αύτοῖς] αύτούς
Β* αύτοῖε Β® 18 συλλειτουργοί, συγγενεῖς Ορ. συλλειτουργοὶ συγγενεῖς· Ηεε. 2ο περιέφερεν Β
21 ἐμαρτύρατο Ε* ἐμαρτύραντο Ε® 22 απέθανεν ΚΟΒΕ › Β, 111.ὶτ απέθανεν ίετ αεσεεείτ Ηίἱ. ῖ2Ιεεὶτ
ῖ;1ὶ:›ε1·εετ2ι:, ι:ὶ2 Τὶ:1εοαι.ιΙ νοτι Ττ2.ί211ο1;1οὶ.ίε (Τὶ1τ2ὶ1ίε11) 11ίοὶ11 εεετοτὶσετι ίετ (ναὶ. Αὶ:ὶ12ι:ι. αε 11132 3, 4; 5. 7ο, 7
11. Ι1.ίει:. Α.τί2.11. 19; Μ 25, 716 Α), εο1:ιαετ1:ι 11111· 2ι1α1 Τοαε νε1τ11τ;εί.ὶι: νν2.τ. Βειτι ε1:ιὶ:2ο,ε ετ είσὶτ αι.ιτο11 αίε
ΕΙι.ιοἱ1τ:αεοεεεί1.. ίμεὶετιε Ηὶὶ. Τὶ1ατ. είδε αεσεεείι: τίεὶττίε 11111 ανέστη (νεαίι: Ο2εε.) ινίεαετ, νετ.
1112οἱ1Ε α2τ2ι1ε: εμττεκίτ, 2ὶεο α2τἱ 111211 ί1:ι απἐθανεν εἱτιε Κο1τεὶ1τι.ιτ αεε Α. ετὶ1ε1:ι11ε1:1. Ν2οὶ1 Αιιεντείε αετ
ἱ.ίε1ε1:ι 11ν2τ Τὶ:ιεοαι.ιΙ οίσὶεέ ί1:ι Ξεταίὶς2; αίε Ξγοοαε ίϋὶ:ι.1τ: ίὶ:1.ι:ι 2ὶε ὶσεεοτιαετε είειατίοεὶίοὶαεε Βείερὶεὶ ίύτ α2ε
νο1·εεἱ1ε11 εείτεσε αεε Κ2.ὶεετε νοα αετ ο1·ὶε11ί:2ὶίεεὶ1ε11 Βίεοἱ1όῖε 211 22/23 ό ούν _ Β 24 αύτόν ΒΟ
25 ταύτα -ὶ- μὲν ΚΟ 28 τῶν _ Β2ει11· εε. 5 Βτιεὶτεέ., συλλειτ. 2. Βα. Β 3ο Δισγνίου Β 33 πει-
ρασθῆναι Β πε1ραθ·ηναι Β* (Ρ) Τὶ1ατ. 35 λοιπόν + έτι ΒΕ Τ1ιατ. 1 Σερδῶν ΒΟΒΕ Σαρδῶν Κ
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ὶδόντες δέ τούς παρ' αύτῶν συκοφαντηθέντας καὶ τούς παρ' αύτῶν παθόντας, τούς
κα-τηγόρους, τούς ἐλέγχους πρό όφθαλμῶν έχοντες ἐλθεῖν ούκ ἐβούλοντο κληθέντες, καίτοι
τῶν συλλειτουργῶν ὴμῶν 'Αθανασίου καὶ Μαρκέλλου καὶ 'Ασκληπα πολλη τη παρρησία
χρωμένων, αποδυρομένων καὶ ἐπικειμένων καὶ προκαλουμένων αύτούς καὶ ἐπαγγελ-

1› λομένων μὴ μόνον ἐλέγχειν τὴν συκοφαντίαν, αλλα καὶ δεικνύναι, όσα κοττα τῶν ἐκκλη-
σιῶν αύτῶν ἐπλημμέλησαν. οἱ δὲ τοσσύτω φόβῳ τού συνειδότος κατεσχέθησαν, ώς
φεύγειν αύτούς καὶ δια της φυγης τὴν συκοφαντίαν έαυτῶν ἐλέγξαι καὶ απερ ἐπλημ-
μέλησαν, δια τόν δρασμόν όμολογησαι.

Εὶ καὶ τα μαλιστα τοίνυν ού μόνον ἐκ τῶν προτέρων, αλλα καὶ ἐκ τούτων αύτῶν
ὴ και‹οτροπία δείκνυται καὶ συκοφαντία, όμως ῖνα μηδὲ ἐκ της φυγῆς πρόφασίν τινα
έτέρας κακουργίας πορίσασθαι δυνηθῶσιν, ἐσκειμαμεθα κατα τόν της αληθείας λόγον
τα παρ' ἐκείνων δραμσττουργηθέντα ἐξετασαι. καὶ τούτο προθέμενοι εύρομεν αύτούς
καὶ ἐκ τῶν πραχθέντων συκοφαντας καὶ μηδὲν έτερον ὴ ἐπιβουλὴν κατα τῶν συλλειτουρ-
γῶν ὴμῶν πεποιηκότας. δν γαρ έλεγον παρα 'Αθανασίου πεφονεύσθαι Ἄρσένιον, ούτος

ιε 3η καὶ ἐν τοῖς 3ῶσιν ἐξετα3εται° από δἐ τούτου καὶ τα περὶ τῶν αλλων θρυληθἐντα παρ,
αύτῶν φαίνεται πλασματα. ἐπειδὴ δέ καὶ περὶ ποτηρίου ἐθρύλουν, ώς θλασθέντος παρα
Μακαρίου τού πρεσβυτέρου Ἄθανασίου, ἐμαρτύρησαν μέν οἱ παραγενόμενοι από της
'Αλεξανδρείας καὶ Μαρεώτου ὶ καὶ τῶν τόπων, ότι μηδέν τούτων πἐιτρακται. καὶ
οἱ ἐπίσκοποι δὲ γραφοντες οἱ από της Αίγύπτου πρός 'ὶούλιον τόν συλλειτουργόν ὴμῶν

2ο ἱκανῶς διεβεβαιούντο μηδέ ύπόνοιαν όλως τοιαύτην ἐκεῖ γεγενῆσθαι. αλλως τε α λέ-
γουσιν ύπομνὴματα αςειν κατ' αύτού, κατα μονομέρειαν συνέστηκε γεγενῆσθαι. καὶ
όμως καὶ ἐν τοῖς ύπομνὴμασι τούτοις ἐθνικοὶ καὶ κσττηχούμενοι ὴρωτῶντο, έξ ών εἱς κατη-
χούμενος ἐρωτώμενος έφασκεν ένδον εἱναι, ότε ὁ ὶ Μακαριος ἐπέστη τῷ τόπῳ, καὶ έτερος
ἐρωτώμενος έλεγε τόν θρυλούμενον παρ' αύτῶν 'ὶοχύραν νοσούντα τότε κατακεῖσθαι

26 ἐν κελλίω, ώς από τούτου φαίνεσθαι μηδόλως γεγενησθαί τι τῶν μυστηρίων δια τό τούς
κατηχουμαωυςένδον Ηναικαὶτόν Ἱσχύραν μὴ παραναμ αλλα νοσούντα κατακασθαμ
καὶ γαρ καὶ αύτός ό παμπόνηρος ”ὶσχύρας ψευσαμενος ἐπὶ τῷ εἰρηκέναι κεκαυκέναι τόν
'Αθανασιόν τινα τῶν θείων βιβλίων καὶ διελεγχθεὶς ώμολόγησε κατ' έκεῖνο καιρού νοσεῖν,
ότε Μακαριος παρην, καὶ κατακεῖσθαι, ώς καὶ ἐκ τούτου συκοφαντην αύτόν εἱναι. αμἐλει

80 της συκοφαντίας ταύτης μισθόν αύτῷ τῷ 'ὶσχύρα δεδώκασιν ἐπισκοπης όνομα τῷ μηδὲ
πρεσβυτέρῳ τυγχανοντι. απαντήσαντες γαρ δύο πρεσβύτεροι σύν Μελιτἱω ποτὲ
γενόμενοι, ύστερον δέ ύπό τού μακαρίτου 'Αλεξανδρου τού γενομένου ἐπισκόπου 'Αλε-
ξανδρείας δεχθἐντες καὶ νύν σύν Ἄθανασίῳ όντες ἐμαρτύρησαν μηδεπώποτε τούτον πρεσ-
βύτερον Μελιτίου γεγενῆσθαι μηδέ όλως έσχηκέναι Μελίτιον εἰς τόν Μαρεώτην ἐκκλη-

85 σίαν ὴ λειτουργόν, καὶ όμως τόν μηδέ πρεσβύτερον τυγχανοντα νύν ώς ἐπίσκοπον ὴγαγον,
ῖνα τῷ όνόματι τούτῳ δόξωσι τη συκοφαντία καταπλὴττειν τούς ακούοντας.

Ἄνεγνώσθη δἐ καὶ τό σύγγραμμα τού συλλειτουργσύ Μαρκέλλου καὶ ηύρέθη τῶν
περὶ Εύσέβιον ὴ κακοτηςνία. α γαρ ώς 3ητῶν ό Μαρκελλος εῖρηκε, ταύτα ώς όμολογούμενα
διαβεβλὴκασιν. ανηκνώσθη γούν τα ἔξἦε καὶ τα πρό αύτῶν τῶν 3ητηματων, καὶ όρθὴ
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ὴ πίστις τού ανδρός εύρέθη. ούτε γαρ από της αγίας Μαρίας, ώς αύτοὶ διεβεβαιώσαντο,
αρχὴν ἐδίδου τῷ τού θεού λόγῳ ούτε τέλος έχειν τὴν βασιλείαν αύτού, αλλα καὶ τὴν
βασιλείαν αναρχον καὶ ατελεύτητον είναι τὴν τούτου έγραψε. καὶ 'Ασκληπας δὲ ό
συλλειτουργός προὴνεγκεν ύπομνὴματα γενόμενα ἐν ”Αντιοχεία παρόντων τῶν κα-
τηγόρων καὶ Εύσεβίου τού από Καισαρείας· καὶ ἐκ τῶν αποφασεων τῶν δικασαντων ἐπι- 6
σκόπων έδειξεν ἐαυτόν αθῶον εἱναι. ὶ εὶκότως ούν, αγαπητοὶ αδελφοί, καλούμενοι
πολλα·ι‹ις ούχ ύπὴκουσαν, εὶκότως έφυγον. ύπό γαρ τού συνειδότος ἐλαυνόμενοι φυγη
τας συκοφαντίας έαυτῶν ἐβεβαίωσαν καὶ πιστευθηναι κατ' αύτῶν πεποιὴκασιν, α παρ-
όντες οἱ κατηγορούντες έλεγον καὶ ἐιτεδείκνυον. έτι τοίνυν πρός τούτοις πασι καὶ
τούς παλαι καθαιρεθέντας καὶ ἐκβληθἐντας δια τὴν 'Αρείου αῖρεσιν ού μόνον ἐδέξαντο, 10
αλλα καὶ εἰς μεί3ονα βαθμόν προὴγαγον, διακόνους μὲν εὶς πρεσβυτέριον, από δὲ πρεσβυ-
τέρων εὶς ἐπισκόπους, ὶ δι' ούδὲν έτερον ὴ ἱνα τὴν ασέβειαν διασπεῖραι καὶ πλατύναι
δυνηθῶσι καὶ τὴν εύσεβη διαφθείρωσι πίστιν.

Εὶσὶ δέ τούτων μετα τούς περὶ Εύσέβιον νύν έξαρχοι Θεόδωρος ό από Ἡρακλείας,
Ναρκισσος ὁ από Νερωνιαδος της Κιλικίας, Στέφανος ό από 'Αντιοχείας, Γεώργιος ό 15
από Ααοδικείας, 'Ακακιος ό από Καισαρείας της Γἱαλαιστίνης, Μηνόφαντος από Έφέσου
της 'Ασίας, Θύρσακιος ό από Σιγγιδόνου της Μυσίας, Ούαλης από Μουρσῶν της Παν-
νονίας. καὶ γαρ ούτοι τούς σύν αύτοῖς ἐλθόντας από της Έώας ούκ ἐπἐτρεπον ούτε
εὶς τὴν αγίαν σύνοδον εἰσελθεῖν ούτε όλως εὶς τὴν ἐκκλησίαν τού θεού παραβαλλειν.
καὶ ἐρχόμενοι δέ εὶς τὴν Σερδικὴν κατα τόπους συνόδους ἐποιούντο καθ' ἐαυτούς καὶ 20
συνθ·ὴκας μετα αττειλῶν, ώστε ἐλθόντας αύτούς εἰς τὴν Σερδικὴν μηδἐ όλως εἰς τὴν κρίσιν
ἐλθεῖν μηδ” ἐπὶ τό αύτό συνελθεῖν τη αγία συνόδῳ, αλλα μόνον ἐλθόντας καὶ αφοσιώσει
τὴν ἐιτιδημίαν έαυτῶν ἐπιδειξαμένους ταχέως φυγεῖν. ταύτα γαρ γνῶναι δεδυνὴμεθα
παρα τῶν συλλειτουργῶν ὴμῶν "Αρείου από Γἱαλαιστίνης καὶ “Αστερίου από 'Αρα-
βίας τῶν ἐλθόντων σύν αύτοῖς καὶ αναχωρησαντων από της απιστίας αύτῶν. ούτοι 25
γαρ ἐλθόντες εὶς τὴν αγίαν σύνοδον τὴν μέν βίαν ὴν ἐπαθον αττωδύραντο, ούδἐν δἐ παρ'
αύτοῖς όρθόν έλεγον πραττεσθαι, προστιθέντες καὶ τούτο ώς αρα είεν ἐκεῖ πολλοὶ της
όρθης αντιποιούμενοι δόξης καὶ κωλυόμενοι παρ' αύτῶν ἐλθεῖν ἐνταύθα δια τό απειλεῖν
καὶ ἐπαγγέλλεσθαι κατα τῶν βουλομένων αναχωρεῖν απ' αύτῶν. τούτου γούν ένεκα
καὶ ἐν ἐνὶ οίκω παντας μεῖναι ἐσπούδασαν μηδέ τό βραχύτατον ίδια3ειν αύτούς ἐπι- 10
τρέιμαντες.

Ἑπεὶ ούν ούκ έδει παρασιωπησαι ούδέ ανεκδιηγὴτους ἐασαι τας συκοφαντίας,
τα δεσμα, τούς φόνους, τας πληγας, τα περὶ τῶν πλαστῶν ἐπιστολῶν, τας αὶκίας,
τας γυμνώσεις τῶν παρθένων, τας ἐξοριστίας, τας καταλύσεις τῶν ἐκκλησιῶν, τούς
ἐμπρησμούς, τας μσταθέσεις από μικρῶν πόλεων εὶς μεί3ονας παροικίας, καὶ πρό γε 35
παντων, τὴν κατα της όρθης πίστεως ἐπαναστασαν ὶ δυσώνυμον αρειανὴν αῖρεσιν δι'
αύτῶν, τούτου ένεκεν τούς μέν αγαπητούς αδελφούς ὴμῶν καὶ συλλειτουργούς 'Αθανα-
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σιον καὶ Μαρκελλον καὶ 'Ασκληπαν καὶ τούς ούν αύτοῖς συλλειτουργούντας τῷ κυρίῳ
αθώους καὶ καθαρούς είναι απεφηναμεθα γραψαντες καὶ εὶς τὴν ἐκαστου παροικίαν, ώστε
γινώσκειν έκαστης ἐκκλησίας τούς λαούς τού ὶδίου ὶ ἐπισκόπου τὴν καθαρότητα καὶ
τούτον μέν έχειν ἐπίσκοπον καὶ προσδοκαν, τούς δὲ εὶς τας ἐκκλησίας αύτῶν ἐπελ-

ει θόντας δίκην λύκων, Γρηγόριον τόν έν “Αλεξανδρεία, Βασίλειον τόν ἐν 'Αγκύρα καὶ Κυιν-
τιανόν τόν ἐν Γα3η τούτους μηδὲ ἐπισκόπους όνομα3ειν μηδὲ όλως κσινωνίαν τινα πρός
αύτούς έχειν μηδέ δέχεσθαί τινα παρα τούτων γραμματα μηδέ γραφειν πρός αύτούς.
τούς δέ γε περὶ Θεόδωρον καὶ Ναρκισσον καὶ 'Ακακιον καὶ Στέφανου καὶ Θύρσακιον καὶ
Θύαλειττα καὶ Μηνόφαντον καὶ Γεώργιον, εἱ καὶ φοβηθεὶς μὴ παρεγένετο από της Ἑώας,

ιο όμως δια τό από τού μακαρίτου “Αλεξανδρου καθηρησθαι αύτόν καὶ δια τό είναι καὶ
αύτόν καὶ τούτους της 'Αρείου μανίας καὶ δια τα ἐπενεχθέντα αύτοῖς ἐγκλὴματα τούτους
παμιμηφὶ καθεῖλεν ὴ αγία σύνοδος από της ἐπισκοπης. καὶ ἐκρίναμεν μὴ μόνον αύτούς
ἐπισκόπους μὴ είναι, αλλα μηδέ κοινωνίας μετα τῶν πιστῶν αύτούς καταξιούσθαι. τούς
γαρ χωρί3οντας τόν υὶόν καὶ απαλλοτριούντας τὸν λόγον από τού πατρός χωρί3εσθαι

ιετῆς καθολικης ἐκκλησίας προσὴκει καὶ αλλοτρίους είναι τού Χριστιανῶν όνόματος.
έστωσαν τοίνυν ύμῖν αναθεμα δια τό ››κεκαπηλευκέναι τόν λόγον‹‹ της αληθείας· αποστο-
λικόν έστι παραγγελμα· ››εῖ τις ύμας εύαγγελί3εται παρ' ό παρελαβετε, αναθεμα
έστω‹‹. τούτοις μηδένα κοινωνεῖν παραγγείλατε· »ούδεμία γαρ κοινωνία φωτὶ πρός
σκότσς‹‹. τούτους παντας μακραν ποιεῖτε· ››ούδεμία γαρ συμφωνία Χριστῷ πρός Βε-

το λίαρ‹‹. καὶ φυλαξασθε, αγαπητοί, μὴτε γραφειν πρός αύτούς μὴτε γραμματα παρ'
αύτων δέχεσθαι. σπουδασατε δὲ μαλλον καὶ ύμεις, αδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, ››ώς τῷ
πνεύματι παρόντες« τη συνόδῳ ὴμῶν συνεπιιμηφίσασθαι δι' ύπογραφης ύμετέρας ύπὲρ
τού παρα παντων τῶν πανταχού συλλειτουργῶν τὴν ὁμοφωνίαν διασῷ3εσθαι. ὴ θεία
πρόνοια καθωσιωμένους ύμας καὶ εύθυμούντας διαφυλαττοι, ὶ αγαπητοὶ αδελφοί. ”Θσιος

211 ἐπίσκοπος ύπέγραψα, καὶ- ὶ ούτω παντες.

Ταύτα γραψασα ὴ ἐν Σαρδικη σύνοδος απέστειλε καὶ πρός τούς μὴ δυνηθέντας
απαντησαι, καὶ γεγόνασι καὶ αύτοὶ σύμιμηφοι τοῖς κριθεῖσι. τῶν δέ ἐν τη συνόδῳ γρα-
ψαντων καὶ τῶν αλλων ἐπισκόπων τα όνόματα ἐστι ταδε·

1 'Οσιος από Σπανίας

5 ναὶ. Μέ. 7, 15; Α1:12 2ο, 29 16 Π. Εοτ. 2, 17 17 Ο21. 1, 9 18 ΙΙ. Εοτ. 6, 14
19 ΙΙ. Εοτ. 6, 15 21 Ι. Εοτ. 5, 3 29 Βὶε ῖοὶεεσαετι Ν2ι11ε1ι 2ετ1211ει1 ία ιντεί Οτυρρετι: 1. Βὶε
Ν21:ι1ει:ι αετ Βίεοὶιόίε, αίε αίε Βεεοἐιὶύεεε 211ε111:ιετε11 αεε Ατἱ:ι21:ι2εί11ε 2111 αετ Ξγτιοαε νο11 Ξετα1ε2 ὶτετὶσεί-
3εῖἱ1Ι11·1: ὶ12ὶ:1ε11, 111. 1_78. 2. Βίε Ν21:ι:ιε11 αετ Βίεοἱιόἱε, αίε ερ21:ετ αε11 Βεὶττετειτ δείεεττετεσ είτια,
111. 79_284. 5. 132, 7 ε23τ Ατἱ121ι2είι.ιε, αίε Ζ2ὶ11 αετ Βὶε1:ἱ1όῖε, αίε εὶσὶ: 11.11 ίἱ:ι11 ε1·ὶ1.ὶ21τε11, εεί ίι11 Θ2ι12ετι
344 (ναὶ. ΑτΙ1211. Ειὶετ. Α.ι·ῖ211. 28; Μίεοε 25, 725 Α: πλείους ἦσαν υί), α2νσ1·1 ὶ12ττε11 εοὶιοσ 63 2ι.ιε Αεὶ2,
Ρὶ1τγἕί2 ι.ι11α Ιε21.1τὶ2 νοτ αετ Ξγτιοαε ίὶ:ι1 νοτ1.ι1:ι1 2Β3εεεὶ2ε11, α2ε ετεἐῖὶσε 1111 αίε Είετε 281 Ν2111ει1; 112211
τοι1Βτε11 2`οετ Οεεἱμε 2ι.ιἱ 8. 123, 24 νοα αίε τότιτίεεὶεειτ Ι.ε321ε11 111. 2 ὶ111:ι21.1εετεεΙ111ετ νι·ε1·αεο.
Βίε Ν2111ε11 νοτι 8ετα.ὶ1:2, 11.1. 1_78, είσα 111 σὶίεεετ νοὶὶεἐ2.11α.ὶ3ἱ1εί1, ὶείαετ οὶ111ε αίε $ίὶ:2ε, τι1.ιτ ὶιίετ ϋὶσετ-
Ιίεῖεττ. Α1ὶε 211αετε1:ι Είεέετι ε11ι:ἱ12Ι1:ε11 111.11· εί11ε11 Τείὶ αετ ΤείΙ11εὶ1ι11ετ 211 αετ οὶι2ίαε11ὶ:2ὶίεσὶ1ετ1 Ξντιοαε, ὶ12ὶσε11
2δετ αεσ νσιτείὶ, α2Β ί11 ίΙ111ει1 αίε Ξιίτιε 2ι13εεεὶ:›ει1 είσα. Ν2ε11 ΑτΙ12112εί1.1ε ὶ1ίετ. Ατὶ211. 15 (Μ.ὶ311ε 25, 7ο9 Β)
11·21·ε11 2ι1ε1·ε1: ετνν2 17ο Βίεοἱτόῖε 2111νεεε1:ια; αίε είοὶι εεΡ21ίετε1·ε11αε11 Οτὶε11τ2ὶε1:ι 22Ειὶτε1:ι ι:ι2οὶ1 είεεοεω Ζειιε-
1:ιίε (ΕΒΕΣ. 65, 58, 26) 8ο Ν211ιε11; 73 ε11τὶ:ι2ὶτ ίτιτε Είετε (ΕΞΕΙ. 65, 74 Β). Μ.ίτ11ί11 ὶσὶίεὶσειτ 1111τετ Θεείιιε ει;νσ2
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2 'ὶούλιος 'Ρώμης δι' ”Αρχιδαμου καὶ Φιλοξένου πρεσβυτἐρων
3 Γίρωτσγένης Σερδικης
4 Γαυεέντισς 5 Μακεδὸνιοε
6 Σεβηρσς 7 Πραιτέξτατος
8 Θύρσίκιος 9 Αούκιλλο5

1σ Εὐγένιος 11 Βιταλιος
12 Καλεπόδιος 13 ΦλωρἐνΤ1Φ§
14 Βασσος 15 Βικέντιος
16 Στερκόριος Ι7 Γὶαλλὰὕὶοἰ
18 Δομιτιανός 19 Χαλβἠε

9ο. Βίε Ζ21ι1 νι·ί.ι·α εττείσἱ1τ, ιινεσσ 111211 21.1 οὶτεσετεὶιεσαετ Εὶετε 11οοὶ1 ςὶ.ίε1ε11ί3ε11 Ν2ι11εσ ἱ1ί1ι2111·εεἱ11ιετ, α1ε
111.11· 111 αεσ ἱι1ὶ1τ2ετε1:ι Σ.ίετε11 1ῖιὶ:ετὶ.ίε1ετ1: είσα. Βίε Σ.ίει:ε ὶ1ίετ ὶ1ο111111ι: 2111 1:ι2οὶ:1ε1:ε1:ι αετ ίσ Εοα. νετοσ. ΕΚ
1. 94 ὶτ›_992 21.ιε1·2α.ὶεττεσ; είε 1121 ννσἱ11 ἕεεεσ 1οο Ν211:ιε11 11111.12Βτ (Τμτσετ, Μο1111ι11ε1112 Σ 2, 3 Β. ΧΙΣ). Βοεὶτι
α11τοὶ1 αίε νστὶἑεεεσαε ετίεοὶ:1.ίε1:11ε Σ.ίεὶ:ε 1111111 αετ νε1ὶ1.1ε1 εί11ί8ετ1112Βε11 211ε3ε3Ι.ὶσὶ1ε11, Βεεσσαετε κνεσσ 111211 είε
ιτιὶτ αετ 211εεε2εῖοὶ1σετε1ι 2Ιε1ι211α.τί11ὶεεΙ1ε11 Σῖσε1·Ι1ε1ετ1.ισ3 (Βεἱ1ιν2.ιτ2, Ζείτεοὶετ. 1. 11ε1.ι1εε1:. ννίεε. 35 [1936]
111.) ὶ1:ι αεσ Ι.ίετε11 21.1 Βτίε1ε11 αετ Βγσοαε ίι11 Εοα. νετσσ. Ι.Χ 1. 1ο2^11. (= ε) ι11ια 1. 1ο3¦Β. (= 2) νετ-
ὶσίσαετ. Η.ίἱ2.τί11ε ὶ:ι2τ είσε Είετε 11ὶ1ετΙίε1ε1τ (ΕΒΕΣ. 65, 132Β.), αίε νίεΙΙείσἱ:ι1: 21.1 αετσ Βτὶείε αετ Βγσοαε 211
]1.ιΙί1.1ε νοσ Βο111 (2. 2. Θ. Β. 126Ε.) εεἐιότὶ: (= Βετ νετ12εεετ αετ Κ211ο11εεε2ι:ι11:ι1ὶι.1σε αετ εοε. Ρ11εο2
Ι121 ετνι·2 1.ι111ε1· Ρ2ρε1 Εεὶ2εὶ11ε (Βσἱ:11ν2.τι:2, Β21113-1111-Ζείτεοὶ11. 1. Βεεὶ:ιτεεεεεὶ1. 56. Βα. Κ211. Αὶπ. 25 [1936]
1σ8) Ι-Σὶ.ὶ2τί11ε' Είετε ὶ1ί111ετ α.ὶε Κ211οσεε νοτι Βε1α11:2 είσεεἱϋει: (Βοὶ11ν21τ2 2. 2. Ο. 97); 211ε αετ Ρτίεο2 είσα
αίε Ν2111ε11 111 ῇὶσεετε Β21:σ11:ιΙ1.11:ιεε11 3εΙ2113τ 1111α νοσ Τ111τ.ιετ, Μο1:ι111σε1ιί:2 Σ 545 Β. ὶ1ετ21.ιεεε3εὶ:ε11 (= Ρ).
Βίεεε Α11ε32ὶ1ε, αίε 2111 ὶσεεὶεσ 21.1οὶ1 αίε Είεἐε 21.1ε Εοα. Α1τ1:ι21:ι1ε111:. 483, α. ὶτι. Η.ί.ὶ2τί1.ιε νιτίεαετείὶνἐ, ίεὶ: αεσ
ἱσὶεεσαεσ Ασ32ὶ2ε1:ι 2ι131τ.ι11αε εεἱεετ. Βίε Νι1111σ1ειτ1 2ι.ιε αε111 νετοσ. ΣΧ ὶ:›ε2ίεὶ1ε11 είσΙ1 2111 τσείσε Α11ε32ὶ;›ε.
Ν111· ί11 αεσ ἱσείαεσ Σ.ίε1ε1:ι αεε νετοσ. Σ.Χ ασαεσ είοἱ:ι Ν2ι11ε1ι ἱζιὶσετ Ατἱ12σ2εὶι1ε ἱ1111211ε; Σ·Σίὶ2τί1.ιε' Ν2111ε1:ι
ὶσεεεεσεσ 2ὶ1ε Βεί Ατ112112εί1.1ε. Β. 123, Ζ. 29: 1 Θεειυε .1ι.σ Βτλ111.ιι Εο11.σ1.1σε11ε1ε Η 1. Ο. 11121·
νοτεί1:2ει1αετ αετ Βνσοαε, ναὶ. Ε211. Σ 2 Βετ 1ό1:σ.ίεοὶ1ε Βίεοἱ1ο1 11τι1ταε α1.ι1·εὶ1 αίε Ρτεεὶηαετ
ΑτοΙ1ῖα2τ1·ι1.1ε 1.ιι1α ΡΙ1ί1σ11ε111.1ε εοτνίε αεσ Βί2ὶ1ο11 Σ.εο νετττεέεσ, 2 2ο. 21. 22 1.111α ΕοΙ.ἱ. 2111121.
Ρ2τίε. Β ΙΣ 2, 2 (ΕΒΕΣ. 65, 127, 8Β.). ,ννίε ί1ι αεσ σ.ίσ2σ.ὶε‹:Σ1εσ Σ.ίε1ε1ι ε1εἱ1ε11 αίε ρ2ρει:ὶίοἱ1ε11 Σ.ε32τεσ
211 ετετετ Β1εὶ.ὶε 112σὶ1 αεαι νοτεὶ12ε11αε11 3 Ρκοτοσεττεε Α Βλσιλ (λολειλ σοσ.) σε Βει1.σ11:Α Η 16,
2 1 οἱ11:ιε 8112, ἰοἱεὶ: 2ὶε Βίεσὶιοἱ αεε Ο1-εεε αετ Βνσσαε 4 Οκυσεκτιυε 2 Βλσσι σε Νκιεο Η 32,
Ε. 11.11ει·ι·.α111.1ε 2 23, 1131. Ε211. ΣΣΣ, νΣΣ 5 Μλοεσσπιυε Α Β.1ι.ι1.σλ1¬11λ σε υ1.ι2ιλ±11ε Η 35, Μ. 1.ντι.1-
πεκειε 2 4ο 6 Βεσεκυε 4.11 Σ·ι·.11.υι σε Β1ι1τε›1·11ε1>1ε1 Η 49, οὶ:ισε Βὶὶ:2 ε 23, εε. 112112 21111ο1ι2τὶ2
7 Ριυιετεκτλτύε 11.2 Βτ1ι1111ε σε Β.1ι.ι1σ11.ο11.1ι Η 6, Β. σε Νλκοτσοκο Ρ.1ι1ι 2 27 8 Σἕκελοιμε Α2 Στ.1ι.1.ι.1 σε
Β11111.1ι Η 5ο, ΣΙ. Βκσεεπειε 2 4.4 9 Σ.υι:1υε 22 ΣτΑ.1.11ι σε Σἱει1ο11.1ι Η 2ο, Ε. σε Σἕειιοτυ. 2 32 Ν2ε1ι Ατἐισσ.
2ροΙ. 2α Εσ11ετ.3 (Μἱεσε 25, όσο Β) ίεε αετ 1·ὶοἱ11ὶ3ε Ν2111ε: Σ.1.ιοὶΙΙ11ε 1ο Ευοεκισε σε Ι·Σεζε.1ι)ι:1.ε1ι
Σνκεεετι (Ι.ν1¬1σ111ε οσα.) 2 33 εο τὶοὶατίἔ, 2Βετ Ευλοκιυε Α Μλσεσοκιλ σε ζΗ)1-:11.1ιο1.ι.11.1-:›1εο (Σ·Σε11..ι1:1.11ι±1ο1>ο1.111
Ρ) Η 21. Ν2οὶ1 Ηίετοεἱεε, Βγ11εοαει:ι11.1ε 639, 1 ίετ 3ε111εί111:: 'ὶ·ὶρακλεία Αύγκου (Ααούκου οσα.) ίσ Μ2οεαοσ.ί2 Ι.
Βετ Ε1.1εε1ι.ί1.ιε οὶ11:ιε Βὶ1:2 2 7 ίετ εὶσ 211α1ετ 11 ΠιτΑ.1.1ε Α Βλσιλ ι11τεΝε1 σε Αουιε Η 28, οὶ111ε Βί12 ε 21
12 ΕΑ.ι..ε1>οσ1υε Α ΕΑ111>Α.Ν12 Η 45, οἱ111ε Βίτ2 2 13, Ε. 11ε.1ι.1·ο1..ττΑ11υε ὶε321:1.1ε ε211ο1:2ε εσσΙεεί2ε το1112112ε Ρ 2 ο
ίεἐ 12.ὶεσὶ1ε Κοσ1εἱεὶ:1.11 αεε νετ12εεετε αετ Βιτεο2. Βίεοὶ1ο1 νοσ Νε2Ρεὶ ίετ σ2εἱ1 αετσ Βοἱ11·είὶ:1ε11 αετ Οτίεσ12Ιε11
111 Βεταίο2 Εοτ1:11σ2ὶ:ι1ε (ΕΒΕΣ. 65, 48, 15). Πίε τι1ὶε12ὶ: νοσ Αοὶ1εὶ1ε, Αὶσὶ1. α. Β2σὶ1είεοἱ1ε11 Αὶ12.α. α. ννίεε.
ΧΣ., 4 (193ο) Β. 1ο1., ετότέειτε 211εε11ὶ.ίοἱ1ε Αροτίε 2τνίεοἱ1ε11 Ε2Ιεροαίι1ε 111111 Εο1·1:11112τ11ε ὶόετ είσἱ1 2111
Ετμσα αετ ἕιιτεσ Σἶὶ:›ετἱ.ίε1ε1τ.1σ3: ΗίΙ2τί11ε, Εοα. νετοσ. Σ.Χ (α. 11. 2ὶε1121ια.τὶ111εοὶ1ε Κ2112ὶεί) 1.ι1ια 11ε2Ροὶ.ὶ1:2σί-
εσὶ:1ε Βίεοἱ1ο1εΙ.ίε1ε11, αίε ὶ1εί11ε1ι Ε2Ιε1›οα.ὶ1.ιε ν. Νε2ρε1 Ι1ε1111ε11. Ε. νν21· Βίεεἱ1ο1 είσετ Ι12111ρ21ιίεεὶ1ει·1 Βτειατ
13 Ειοιιεκττυε 211 Β1=Α1¬111ε σε Ε111-:11.ιτ.1ι Η 3 2 24, 11121· εεὶ1οσ 2ὶε Βί2Ι1ο11 111 Α.ι·ὶεε 314, Σ.2ὶ1ὶ1ε Σ 143ο Ε
14 Βλεευε σε Μλσεσοίτιπ σε Β1σο1.ετ1Α.ι~1οτο1.1 Η 8, οὶ:1σε Βίτ2 ε 7. Μ2οει:ὶο11ί2 ε1εὶ11: ίι11 ννίαε1·ερ1·11σὶ1 21.1
αεσ Αὶττεσ νοσ Ε112Ι1:εαο11 (ειετὶο 6 111. 84 Βσὶ1ν12ττ2), ννο είσ Βίεεἱ1ο1 211ε Β. 111 ΤΙ1τ2οίο2 1111ὶ:ετεσΙ11·εὶὶ2τ
15 Σἱτίςοεκτιυε .ιι Ε1ι.υ1·.α.ι11Α σε Ε.1ι1=υΑ Η 14, οΙ111ε Βίτι ε 26, Ρ 22 εετιτ ἱ1ὶ1121.ι: Ιε32ι:11ε ε211ε12ε εοσΙεεί2ε το-
σ12.1:ι2ε. Σίίσοεστίμε 1ιν2τ 111 Νίο22 τό111.ὶεοὶ1ε1 Σ.εἔ21:, ερίεὶτε σοεὶ1 ίσ αεσ 1οὶἕε1:ιαε1:ι ]2ὶ11ε11 είπε ὶ1εαε11ὶ:ε11αε
Βοὶὶε 16 Βτεκεοσιυε .ασ Ατυ1.1Α σε Ε.1.ι~1υε1ο Η 4.4 2 342 17 ΡΑ.1.1..1ι.σ1ι1ε 11 Μλσεσοκιλ σε Βιυ
Η 55 2 42, εεισείστ ίεε Βίιιε 18 Βο111τ11ι11υε 1112 Βι=.11111ε σε Αετ1.1ι11σΑ Η 4 19 Ε.1υ.υ11ε (Ε1ι1.ι:ιι1ε Ρ)
.ιι σλειλ κιτεκει σε Ελετιυι 11.1ι1τ1ε Η 36, Ε1ι1.οεε Ε.1ιετι1ο11.1ιι1·ι·1ε 2 38

ΒΚΟ ΒΕ

3 Σαρδικῆς ΚΟ 7 ἱ-ἱρσἦτέξτστος Κ 17 Γἱαλαδιος Ε 18 Δομετιανός ΚΟ 19 Χαλβίς ΒΒΕ



Γερὀντιος
Εὐλὀγιος
Διόσκορος
' ἰαννουἀριος
'Αλέξανδρος
Σωκρἀ-Γης
Μ αρ·τύριος
Εϋκαρπος
Εἰ ρηναῖος
'Αλὐ-πιος
Ἄἐτιος
Μσρκελλῖνος
Β ι·τὀ:λιος
Ἑρμογὲνρε

Αρωοἕἰε εεουτιἀε 48. 2. 125

Προΐἀσιος
Πορφύριος
Ζὼσιμος
Ζὼσιμος
Εὐπὐχιος
Διόδωρος
Εὐθἠ ριος
Ἄθηνὀδωρος
” ἱονλιανὀς
' ἱωνας
' Ρεοετουτος
Ἄπριανὀς
Οὐἀλης
Κἀοςτος

εο Οεεοιπιυε Α εεεεροκι». ρε Βεευι Η 56, ρεεε $ἰτ: 5 24 ε 1ο; Τιιτρετ ρεεεεπ: ρε Βεευι =
Βεεοεε 21 Ρεοτωιυε Λε πΑ1.1Α ρε Μεριοιωιο Η 51, Ρ. Μ.ερ1ο1.Α.×:εΝε1ε ε 53. εορετ ροορ οίτ
ρεεερἕτ 2: Ευεοοιυε οὶιρο Βἰτε ε 5 23 Ροεεπειυε Α Μεσεροκιε ρε Ριειεειε Η 9. οὶιρε
Ξἰτ: ε 18, ε 12 24 Πιοεοοευε ρε Τεεοιε Η 17, οὶιρε Βἰτ: ε 9; Ροὸετ ννὶ1Ι: ὰε Τετεεἰε, ἀε
'ὰε' ὶιριρει· νοι· όερ 5τεατερ ετερτ 25 Ζοεραυε .κε Αιτεειε ρε Ι.ιοΝεροΝ Η 23, Ζ. Ενα-ικιε ε 34. Ε:
ριι.ιΒ Ι:ιεἰΒερ: Λε Εειεο Νονε ρε Ι..ιεεΝ1ρο 26 Ιωευεειυε Α Οωεεπιε ρε Βεκευεκτο Η 15, Ι. ρε Πεπευεπτο
ει 26, Ρ ερ εετπ εἰρερ: Ιεἕετιιε εεροὲεε εοοὶεεἰεε τοιρερεε, νεΙ. Οερ. ΧἙΙ 27 Ζοειμυε Οεεεο-
Μεεοεεειε ε 52. εο ερερ Νοε. Βἰετι. οτ. ΧΙ 39, ὁ. Β. Ζ. Α Μοεε1Αζευεεε1οε.ε) ρε Ηοιυιεο Μωιοπ 28 Αμε-
Χωερεε Α Τι-εεεεεειε ρε Εεειεεε Η 26, ορρε Βἰτε ε 14 29 Ευεντειυε ρε Μοτεοεε ε 47, εἰ. ἰ. ρεεε Ηἰετ.
647, 17 Μοθὀνη ἰτι Μοεεερὶερ; ὸὶε Ϊἔρετὶὶεἱοτρρε ὶρ Η ιιρὸ Ρ Ιεοππιρτ: Ειπιειυε Δε ΑεΑ1Α Η 58. Τιοτυε Δε
Αευι ρε Μουτοκιε Η 59 3ο Οοοεεε εε Αοειε ρε Αεεεοεοεευε Η 43, ρεεε Ηἰετ. 647, 11: 'Ασὼπολις
=-· "Ασωπος ὶρ Αορεὶε, εο κνοΙ11 ερ: ρεετερ 31 Βιοροευε .κε Λεω ρε Τεεεεροε Η 25, ε. Ατεερ. Ιιὶετ.
Ατὶερ. 5 (Μὶἕρε 25, 7οο Β): Διόδωρος ὁ ἐν Ἄσία, εερειιει· το Νῆσοι άετ Βἰὁιεεε Αεἰε. 32 Μεετνειυε
Λε Αεωε ρε Νεεεοω Η 47; αε εαρ Μεετπιυε Ν.ω·εΑ‹:τ:ε ε 41 ρρὰ εἰρ Μ. ορρε Ξὶτ: ε 11 ρεεειιηι: κνεεὰερ,
ρερερ ἀἰεεο Βεὶάερ εἰρε νετννεο:Ι:ιεΙρρ3 νει·εε1εΒτ: Αορεὶε ίϋ: Νεεροιἰε ίεε {εΙεοΙ1, εε ρ:ιι.ιΒ Μεοεὰορἰε Ι
ρεἰΒερ.; Ειἰρεοεερ ρευτ 'Λε Αεεεια' :ι1 'ρε Νευτεοτο' 33 Εε ετερερ ιννεὶ ΒἱεοροΕε ὰὶεεεε Νεπιερε
ειιτνετὶϋερρε: 1. Ευπιεειυε Α Ρεοομ ρε Οεικροε Η ιτ, ννοτἰρ ρεεε Ηὶετ. 633, 1: 'ερ Ειπορε ὰε Οερροε'
ετεοὶιτ, υρἀ 2. Ειπεεειυε (Ειπεειυε οοὰ.) Α Ρωοιοιπιιε Η 4ο 34 Ζυνεἰ Βἰεορϋὶε ὰὶεεεε Νερπεεε εἰρἀ
ρεεερἕὲ: 1. Ευοεεευε οερε Ξἰτι ε 13. 2. Ευεεεευε Οεοεειυε Αοεειεε ε55, Δ. 1. 'Οπονς (ὶρ Ωεωρεὀορ
νετττετερ) 35 Ατεεεοροευε .κε Αοεειε ρε Β1.Ατε4 (ά. Ξ. Ηετεεε) Η 24, ρεεε Ξἰὲι ε 2ο 36 Ιεεεειυε
.κε Α‹:Α1Α ρε $‹:νεο ($ετ:οιιο ορο.) Η 46, Ιεεεευε ενεοπευε ε3ο ἰετ ίερὶετρείτ, ὰε Ξὶογορ ὀιιτοὶπ ρτ. 46
ρεεεὲετ ἰετ. Βογτιιε ρεεε Ηἰετ. 646, 5 37 ]υ1.1Α.Νυε ρε Τι-ιεειε Εετεεοειε ε 31. ]υ1.ιυε Α.ε Α‹:.ατ1Α
ρε τεεεεεετΑ.επ.εοε Η 22. Ιἰεε: ]ιπ.1ΑΝυε .κε Αοπειε ρε Τ1-ιεειε Ηεετεευειε 38 Αενειυε Αε Ατ:εΑ1Α
ρε Μερεει Η 34, Οερ. ΥἹΙ, ορρε Ξἰτ: Αυκειυε ε 22. Ηἰετ. 645, 12: Μἀγαρα = Μεἔ:-πε. 39 ]οΝΛε Α
Μ.ν:εροΝ1Α ρε Ρ.Α.τ‹τ1οοεοι.1 Η 33 4ο Αετιυε Α ΜΑοεροΝιΑ ρε ΤΗε55Αι.οΝιι:Α Η 27, ορρε ΒΚ: 5 14, νεΙ.
ὰἰε οηερτ. Βγροόε νορ Βετὸάοε ΟΞΕΙ.. 65, 61, 18 41 Κεεευτυε οὶιπε Βὶτι ε 25 42 ννορΙ =
Μεεεεειυε [Α Μ.ΑοεροΝιΑ] ρε Ακρνεε οΑ.ι.ΑΤιΑ Η 10, ΜΑ.ε.ει.1.ι1ε ει 8 43 Α.ι>ε1ΑΝι1ε ρε Ρεεκετοκε ΡΑ.×ι±‹0-
Ν1Αε ε.48 4.4 Πιτεειε ῖ)οε.εΝε1ε (υεετεεεειε οοὸ.) Αεειεεε ε 56. ε. Τρτρε: Μορρτρερτε Ι 594. Π.
εορορ ὶρ Α1Ιεε 314; Εερρέ Ι :43ο Ε: οὶνἰτεε Ποτερὲὶρω ῖ.ΠτεΙὶε 45 ΠΑ1.εΝε Α Ὁ›.‹:ι.κ ει1>εΝει ρε
Ιεοο (εοιο ερὸ.) Η 54, Νοτ. ὸὶἔρ. οτ. Χ.ῖ..ΙΙ 26. 33: Οεεορε; Ηὶετ. 655, 6: '|σκος. Πεεεεε Αεειυε ε 15
ὶιἰετοτἰεορε Ιἱειρὶρὶειερε 46 Ηεευιοοεεεε ρε $ιονοΝε (ενεεοεο οοὁ.) (Α‹:εΑ1.αε) ει 35 47 Ωεετυε
Λε $1>Α.ι‹11ε ρε Οεεεεεεε Αυορετε Η 5, Ο. ρε Αυουε·ι·ορ.Λ.εεΑεεΑε ε 29

ΒΚΟ ΠΕ

21 Πρωτἀοεος Κ 2: εῦλογος ΒΚΕ 4: Μαρκελῖνος Ο



126 Αρρ1οε15 5εο1.1ρο5 48, 2.

48 Δομετιανὀς -19 Φουρτοννἀειος
5ο Μἀρκοῖ 51 ,Αννιανὀη

52 Ἡλιὀδωρρ5 55 Μουσαῖρς
54 'Αο-τἐριος 55 Ποιρηγὀριρς
56 1ἹἌρὑ·1·ο1ρχος 57 ”γ1.ιἐναιρς
58 'Αθανάσιος 59 /\ο1ξ1ι‹1ρς
65 'Αμὰνειρς 61 “Άρειος
62 Ἄσι‹λή·πιος 63 Διονὐσιος
64 Μάξιμος 65 Τρύφων
66 'Αλέξανδρος 67 'Αντίγονος
65 Α1Ἀιο1νὀς 65 Πέτρος
7ο Σὐμφορος 71 Μονσώνιος
72 Ευτοχος 75 Φιλολὸγιος

48 Ὁρ11ε·111.15 ρε Αοεειε ΟοΝ51ε11·11ε5 5 5ο, οἰρο ν51·11ε55ε1·11ρΒ 11511111 ρ1ὁε11ο11, ο5 ρ15ι1 5ρ: οο Α151115 5
Ορρ5151:1115 ρ.1ο111 οορ11ορ οετί; ρρ: εε Αεε1οε ρε ΟοΝ51ε.ι·1·11Νε (= ()1.ι·12ι.)? 49 ?ρ1ι·1υΝε·1·1ε.Νυ5
εε Ι1ε1.1ε ρε Αο1.111.ε1ε Η 37 5ο Μεεο1.15 $151:εΝ515 Βεριεε 5 54, Μ. εε 5ε1.11ε (ε5ιε ορο.) ρε Ξ15ο1ε
Η52 51 Α1¬1κ[ε11]1.ε11υ5 εε $1·ε1~1ι15 ρε Οε5·1·ε1.ο±1ε Η2, Α111111ε111.15 ρε Οε51·ε1.1.ο ΡεΝ11οΝ1ε 5 25
52 Η.ε1.1ρροε1.15 ε Ν1ορι>ο1.1 Η 39, ρ11ρ5 Ξ112 5 3 5 9. Ν1ορΡρ1.15 5111 11ε51ερ 11νο1ι1: Ερ11·115 1151115, ο5 5ο 1ρ
Ο1151οεορ11 (5ο11ρ 6 ρ.1·. 46 5‹:11νν5.1·12) 53 Μον5·ιπ.15 (=ίΣορο.. 11ο511.15 Η) ε Τεε55ε1.1ε ρε Τεεε15 Η 13;
21.11 Ν5111ερ5ἱρ1·111 1151. 1.ιι11ερ Ξ. 138, 23 ννρ Μονσαῖρς ἰρ οοι· 151. νρτ155ε 1ρ (`.οΠ. 5111151. Ρ5ι·15 (ΩΞΕ1. 65,
145, 1ο): Μογ5ο115 ερ15ρ1·1ο111 54 Α5·ιεε11.15 (ε5·ι·1.1ε1115 ορο.) ρε Αεεειε Η 42, ορρο 5112 5 5. Α. 151
ρ1ο111 11111 οειει Α111511. 1ρρ1. 5ο Α1111οο11. 1ο (Μ.1511ρ 26, 8ρ8 Β) Εερ5ρρ1ερ Β15ο11ο1 νρρ Ρε11·5, ο55 51151·
ρρΙ11:15ο11 211 Ρ5Ι5ε511ρ5 5511611, 21.1 νο1·ννεο115οΙ.ρ, 1151. 11151· 11.1. 61. Α51ο1·11.15 5511611 1ρ ο.1ε Ρ1ρν1ρ2 11ρ1 Βο51:15
Α111511. 11151. Α1·15ρ. 18 55 Ρεεεο-οε1υ5 (59 5 12 5 37; Ρεε.εορε1υ5 Η) ε Ώεερεειε ρε Ξου1>15 Η 29,
Ρ. οε1>111υ5 5 37, ορρε 3112 5 12 56 Ρ1.1.1·ι·εεο111.15 (59 5 17; Ρ1.ο·1·εεο1.15 Η) εε Αοε[ο]1ε ρε Ρε·1·1ιε5 Η 38,
ο1111ε 5112 5 17 57 Ην1εε11ευ5 (ερ Ορρο., Η11·1=ε11ε1.15 5 28, Ι·1111ο1111.15 Η) ρε Ηνεετε (-το ορο.) Τεε55ε1.ιεε
5 28' Η. ε Τ1-1. ρε οεεεετε (εεεεετε Ορρο.) Η 18 58 Α·1·ε.ε14ε511.15 εε Α1.ε11.ε11ρε1ε Η 31, ρρρε Ξ112 5 2
59 1”.1.1ο11.15 ε Τεεοιε ρε Ωε111ρ1>ο1.1 Η 19, ο11ρο 8112 5 4 5 15. Οι-:1:ρε1ρ1 5ε1ρ 1151111 111.11· 1... ν. Η5ο.1·15ρρΡ51, οοι·
115ο11 Α111511. 11151. Α1·15ρ. 19 (Μἰἕρε 25, 713 Ο) 21.11 1851151 οοι· Ο1121οε11151ε11 55116115. Ε1ρερ Β51ε5 1111·
Η5ο1·1511ορε1 515 Ο511ιρρο115 11.1. Καινὥν πόλις (1151. Σερδὥν πόλις = Σἐρδικα) 5181 55 1115111. Ν111 111515
ο51·5111 21.1 ν51·ννε15ορ, 11511 5111 σννἐῦριρν ἐν τῷ ·1ὀ·1·1ῳ τῶν Καινῶν 1ρ οεεε Ε1ρ111111·11εε55512 21.1-511151·
51·1οο11.15ο11ερ 1.Ϊ1:›ο15ε1211115 ο1ρο5 Ζ1151ε5 5115 οεερ 3. Κερρρ νρρ Ξ51·ο1ο5 νο1·11οε1ρ11, 111151 ο55 $ο1111νε1·12,
Ζε115ο111. 1. 11ε111ο51. Ψ155. 3ο (1931) 341. 1151111511. 1315 Νο11115 1111115 Ερ11515ρ111ιορρ1. νε1·2ε1ο1111ε1 1ρ 1151
9. Βοεἰορ 51115 Κ11ο1:1ε Ω5511οΡρ115 6ο Α.11ε1>1·1·11.15 ῖ.ῖ1111Νεοεε515 εεε 1>ε.ε5ε11-1·εε1ρ1 Μεκιρυε 5 45, ο. 1.
Π1111.1ρ5ο11.1ρ1 Μρ5515ο 61 Αε1υ5 ε Ρε1.εε5·11ι1ε Η 41; Α11115 151 Β15ρ11ρ1 νορ Ρο11·5. 911115 8112 11ρ1ερ
ρτ. 272, ρρο 5151· 1151111 5. 122' 24 1ρ 551ο1ο5. Ν5ο11 Α1115ρ. 11.151. Α.1·15ρ 18 (Μ15ι1ε 25, 713 Ο)151 Α. Β15ο11ο£
νορ ΡΘ115 62 Α5ο1.ε1>1ι15ε Ρε1.ε5·1111ε ρε Οεεε Η 12, ο1111ε 51125 16 63 Ώ1ρΝν51115 εε Αοε1[ρ]ε
ρε Ε1.1ρε Η48, 5ο 5111111 $ο1:11·5111ερ οε1 ρι·1ερ1. Βγροοε νορ $51ο1ο5 Ο5ΕΙ. 65, 61, 12, 911115 5112 5 11
64 Μ.ε111111.15 ε Τυ5ο1ε ρε 1..1.1οε Η 7. ο11ρε 5112 5 19 65 Τειεοε εε Αοειε ρε Μεεοεεοε Η 3ο. Τενεεο
ρε Μεοεεε 5 36, ο55 Μ55515111 Αο112.15 115ι1ρ ινεἕερ ρε. 38 ρ1ο111 5ει1151ρ1 551ρ. Βε1οο 51οΙΙερ 51ρο Ι1ο1·11.1ρ1.
Ν5ο11 Τ111-1151· ν5τ1;›ε55ετ1 ρ15ρ 5ρ1 11551511: ε Μοε5ιε ρε Μεεοο. Μοτερ 5ο11ρρ 1111 νο1ορε5ο1 Ρ1·ρν1ρ2ορ-
νο1·2ρ1ο11ρ15: Μρο515 51.1Ρο1·1ρ1· Μ5.1·ε5ρ515; 1151. Νρ1. Π1Βρ. οτ. ΧΕΙ 24. 33. 66 Αεεχεερεε Ον·εεε(151)εΝ515
Αοεειε 5 46; 1ρ Η 1.1ρο Ρ 5151115 νε1οο11:›ρ15: Α. εε Αοειε ρε ί:εεεε15111ε Η 57. Α. εε Αοειε ρε Μο11.ε1115 Η 59
(νε1. ορερ ε.τ. 29). ΟΥΡ511515 11111 1151 Η1ε1. 648, 1 67 Α11·ι·1ορ11ρ5 Ρε1.1.ε1¬1515 (Ρε1.1.ε›1ε›1515 οοο.) Μερε-
ροκιε 5 49 68 Αε1.1ε111.15 (εε1.1ε11115 ορο.) ρε Τ11··11·1·ε1115 5 57. $ο111ν51· νε1οει·111. Ρεοει· 11511111, 111511 11151
11ν15 111 5 11:1ο115ο11ο Β15ο11ρἱο 5111ε1ρ5ρο51·1ο1εερ, 5ρ ρε θοετνεε. Οοοι· Τννδἀριον Σικελίας ρ51:1·1 Οερτη.
Οῃοτ. 588? 7ο 5111111-1ο11ο5 ρε Ηεε.εεν·1·1-115 558; Ο1151οεοο11 11. Η.1ε1·.649, 7 'Ιερὰττνθνσ Κρἠεης
71 Μο511¬1ι115 Ηερεοεεεε 5 59, ρ5ο11 Ρεοε1 Ηε1·5ο1ε1ρρ 51.11 Ο11515, ρ.1ο111 111 Ο115.1οεοο11 11. 1151 Η151.
72 Ευο15511:5 Οι-115ε11εΝ5ρ5 5 6ο, ρ5ο1:ι Η1ε1. 65ο, 13: Κίσαμος 73 Ε1ρ Β15ο11οἱ 1115555 Ν51·1ι5ρ5 151
1.11:›511:ι511ρ1 11ρ1:1ο115.11.ρ1

ΒΚΟ ΒΕ

49 Φονρερννἀειος ΒΟ Φρνρ·1ρννο·ι·ος ΚΕ. (Φοϋρ·1. Ε®) Φρρεοννἀειρς Κ 6ο 'Αμἀιπειος ΒΕ"
'Α1.ιἀν·1·1ρς Ε. 73 Φιλολὀγος Ε



74
76

78

79
81

85
85
87
89
91

95
95
97
99
ΙΟΙ

1ο3
1ρ5

1ο7

1ο9

ΙΙΙ

113
115
117

ΑροΙοἕ15 5551111115 48, 2-49, 2.

Σπουδἀσιος 75
Πα-τρίκιος 77
Σαπρίκιρς

Γαλλίας

Μαξιμι[α]νὀς 8ο
Βἠκ·1ο1.1ρρς 82
Δησιδἐριος 84
Σαρβόπιρς 86
Σονπερίωρ 88
Δι1‹λο·1·1ε·1·ὀς 9ο
Σεβη ρῖνος 92
Μ αρεῖνος 94
'Ο·1·ι·1·α1·ιανός 96
Βίκτωρ 98
Βαλερ1(α)νός 199
' ίεσοῆς 1ο2
Σιμπλίκιος 1ο4
'Αμωττος 1ρ6
'1ρνο·1·ινιανός 1ο8
Σατορνῖλος 1 1 ο
Δωναειανος 1 1 2

”^Φ911<115
Νἑσσος 114
ΜΞΥἀα1ος 1 16
'Ρογατιανὀς 118

Ζώσιμος
Ἄδὀλιος

Βη ρίσσιμος
Βαλεν·1ῖνος
Βὐλὀγιος
Δνακὀλιρς
Μερκούριος
Β ὑσέβιος
Σἀτυρος
Παῦλος
Ν ικἀσιος
Σεμπρώνιρς
Πἀκατος
'Αρίο·ι·ων
Με-τιανὀς
Αζ 1)μιλλ1ανὸς
Β ιιοτωρῖνος
'Αβρννδἀιπιος
Μάξιμος

Γρὰτος
Κολδαῖος
Κονσὀρειος

75 Ζρ5111115 5 14 ο11115 5112 76 Ε111 Ρ511·1ο1115 11111511 111. 278 ο. 49, 1 Α111511551115 51111 11151· 5115 111515 511151·
551115ο115ρ 55·11οο5 1111·15ο51·· ο.15 115511 Ξ51ο.1ο5 ο5ρ Β55ο111ἰ1555ε ο51· Ξγρροε ρ51551:1515ρ 151. 1315 1ρ155ρο5ε 551.11-
5ο115ι1 Β15ο11ὸ15 15555ρ 51ο11 211111 51881511 Τ511 51.11 Οτμρο ο51· 151515 ο51 Κ1111151· Ξγ11οο5 νρρ 3461ο5ρ1:1ῦ.21515ρ
(1.5151:›5 Π 615 Ο). 1315 Ε1515 5115ρ5ρ 11115 ο15 Α.1115ρ 51ρο 11ρ2ν1151.ί51115.1 5ο111. Ιο11 2111515 115511 ρ151ρ51 1ρ νο11Σ›5-
1·511·11ρ5 1151ιρο.1.1ο115ρ Α11555115 (= Κ) 79 ΜεΧ1111Νυ5 ε Τε.ε1:εε15 Κ 1 8ο Ιρ $51ο.1ο5: 1.1εε1551111.15 ε
Οε1.1.1ε ρε 1..11ορυΝο Η 53, Βερ5ε1.15 1..υρο11·ε11515 Οε1.1.1εε 5 43. Ψ51 1ρ Κο1ρ ρ1ο111 81 1.11ο·1ρε Μεριριαετει-
οοευει Κ 16 82 11ε1.ε1·1°11111.15 εε Α1ιε1.ε·11.1 Κ 2 83 1)ε51ρεε11.15 1.111οο»11ε Κ 17 84 Ε1.11.οο11.15 Α11ε1ε51ο-
111.111 Κ 12 85 5εε1.1ε·1·1115 Τυκοεοευε Κ 13 86 1)ι5οο1.1115 Κεεοευρ Κ 14 87 Βοεεειοε Νεευιρεμρ
Κ21 88 Μ.εε1:υ111115 5111-:551ρ11ι111 Κ22 89 1§1ο1.ο1=ε·1·υ5 Α1.1ε11.1ε11ο1111·11 Κ23 9ο Ευ5εε1ι15 Ποτο-
11εοε11·1·11ρ1 Κ 24 91 Ξενε11111υ5 Βεερεοε Κ 4 93 Μεε·1·1ι¬11.15 Μροοκτιεοεεειυε Κ 15 95 Οε-
1·ε·ι·1ε11115 Τ111οε551υ11 Κ5 96 Ι11 1115555: Νικὰσιος Δουίας Γαλλίων 97 νιοτοε 11ε11ο1ρ111.1·11 Κ 7
99 1.1ε1.ε111ε.111.15 Α11·1·151ροε.ε11511.1·11 Κ8 1οο Ο11 = Ρε11ο11ε111115 Π15ρ1111511.111 Κ 18? 1ρ1 155515
Νε11ε·1·ι111 Κ6 1ο3 $ι111>1.1οι115 Α11ου5·1ορ1.111ει¬151μ·11 Κ 9 1ο5 Α111ε±1ρι15 Αεοε1‹·ι·ο11.ε1·ε1‹51ι111 Κ 1ρ
1ρ6 Ε111 Α5ρ11115.ρ1.15 ρ11ρ5 5112 1ρ ν515ρο5 374; 1..51111έ Π 9ο6 Α 1ο7 1υ5·ι·111ιε1¬11.15 Κευεεεοευρ Κ 11
1ο8 Π1ο·1·ρε111ι15 Ρεε15εο111.111 Κ 2ο 111 1§ρ1¬1ε·1·1ε111.15 Οεεε1.1.ο›1οει111 Κ 3 112 111 55111155: Με1‹ι11115
51Π εεε ε1>15·1111.ε5 ρε Οε1.1.115 111ορ1.ι1·11ε5 1.1ο5 111 ρἦ ρετο ιῖπ 5 19 ο. 49, 2 Π15 511·11¬15ρ.15ο1ι511 Β15ο11ο15
1555511 51511 11511111 1ο5ρ111121515ρ, ρ11ννο111 Α1115ρ 511151· 1151·11:15515ο115ρ $γ1:ιοο5 11111 51ρ51 Α1125111 Ν5ρ15ρ
1'11›51·115ἱ5τ1 51ρο (Ε511115 11 713), ο15 1;›5Ιο ρ5ο11 Ξ51ο1ο5 551551 1151 114 0151115 ν. Ο511115εο,
1151111559 (1..51:›115 ΙΙ 713 Ὁ), 511511 ο1.11ο11 Ξ51·ο.1ο5 Ο5ρρρ ΠΙ (1 462, 9 Τ111-1151) 1152511141

ΒΚΟ ΚΕ

Βο Βηρίσσημος ΒΕ Βηρίσιμος ΒΚΟ 89 Δηκλο·1·1·ει·ὀς ΒΚΕ 95 'Ο·11·1·α·ι·ια·1·1ανὀς ΒΚΟ 'Ο·τι-1ρ·1·α-
1191195 Ε 99 Βαλερ1(α)νός Ορ. 115511 Κ 1ο7 '|ρνο-1ινιαν1ανὀς Ε

48, Ι

2
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8

Μ34οΑ

Β 169

128

119
121
123
125
127
129
131

133
135

137
139
141

Ι43
Ι45

447

149
151

Ι53
155
Ι57
159
161
163

165

” Ρονφινος
Κεσσιλιανός
Μαριανός
Δυνόιμιος
' 1ουοτρς
Κυπριανός
” Ονρρᾶτρς
Πανταγαθος
Βαὐδ ιος
Καττίτων
Κόσμος
Ἑσττερίων
Σεβηριανός
” Εοττερος
Σαλούστιος

/Χιβούρνιος
Φἠλιξ
.Ρωμῦλος
Κονσόρτιος
Φρρτρυνότιος 1
Φορτουνατιανός
Δότνλλος
Σερηνρς
Θεόδωρος

12ο
122
124
126
128

13ο
132

134
136
138
14ο
142

144
146

148

Αἰγὐπτομ

15ο
152

154
156
158
16ο

162
164

166

Αρο1οε111 5551111515 49, 2-3.

Μαννῖνρς
Ἑρεννιανός
Οὐριλἐριος
Μμ3όνιρς
Κελερτῖνρς
Βίκτωρ
Μαρῖνρς
Φἠλιξ
Λίβερ
Μ ινερβἀλης
Βίκτωρ
Φἠλιξ
' Οπτέ11πιρς
Φιδἐντιος
Πασχόισιος

'Αμὰντιος
'1ο·χ11ρέ1μμων
Τιβερῖνος
' Ηραι‹λείδης
Διόσκορος
Β(λ)αοτἀμ(μ)ων
'Ανδρέας 1
'Άρειος
Βὐαγόρας

129 08 = Μ.εο11ι15 Α5τνεοε11515, Ο5.1·11155ρ ο5ρ. 17111? 126 = Μ115ο111115. 5111 Β15ο11ο1 1115555 Ν51115115
11119 1111 ο15 Ρ1ον11:12 Βγ25ο5ρ5 νρρ Η.151οργ111115, 51111. 1'.11ο1.15115ι1ρ5 18 (Μ15115 Ρ1. 23,18οΑ) 85251131
13ο Είρ 1715191· ν. 1111ο5 1ρ Α1155 314 (Ε5885 1 143ο) 134 1851121 Βε1.ε11ε11515, Ο51·11155ο ο5ρ. Κ
143 Ε111 55ν51·1511115 5115 Α11·1‹:5 11ι11515ο111·158 111 511·111111ρ1 358 115511 5ρ2οε1511115 Ιν 15.2 1155 57111891
144 Ε111 Ορ15ρ11115 111·1.1ο 111 Ο511. Χ11 νρρ 0511111559 51·1ν511ρ1 ο. 49, 3 1315 Ν5111511 ο51· 55γ·ρ115ο11511
Β15ο11ό15 ρ11.1555ρ 511151 Ξγροοε 5111·11ρ1111ρ511 551ρ. ο15 ρ5ο11 ο51· 1ῖ11ο11115111· ο55 Α111511551115, ο51 51ρ 21. Ο111. 346
1ρ 1115 315111 5111295, 5151155111ρο511 1151, ν51. Ξο2ο1:11. Ιν 1, 3. Ο515115 1151· 19. Ρ55181151 (ρ. 155 01151911) 115-
2151151 5111 519855 Κ5ν1.1·51ρ5ρ1 111 ο5111 5551Ρ1:15ο11511 Ερ1511ρρ51. Π15 1.1515 111111 111515 Ν51:115ρ 1ο5ρ11Ε121515ρ.
Ιρ ο5ρ 94 Ν5ρ15ρ ο111·115 51ρ νο11515ρο1551 Κ5151ρ5 ο55 555111115511511 Ερ1511ορ515 νρ111555ρ, 1151· 115511
Β. 87, 11 11ι1ο 3. 149, 8 5111115 5115 1οο (ἑγγὺς ὲκρτόν) Ν5ρ15ρ 8551511ο5ρ 1151 15ο 5511 346 Β1. ν. Ν11ρ¬
ρρ115; 19. 1155181. 11111 15555, 2νν15ο11511 ο5ρ5ρ ο51 Ρ1·15ο5 νυ·15ο511151·55515111 151 156 1ρ Τγ1·1.15 335: Β. 159
ρ1.2ο ρ11ρ5 8112 158 1ρ Τγ·1·1.15 335: Ξ. 159 111. 37 ρ11ρ5 5112, 5. 51.1ο11 111. 183 169 Βλαρτἀμμων
111 Τγ1·115 335: Β. 159 111. 34 162 5511 346 Β1. ν. Α155ρρ1115: 19.Ρ55181·. Αρορ 362 Τ5111151111151· 5. ο.
51511. Βγ1·ιρο5: Α1115ρ. 1ορ1. 5ο. Α1111ρο11. 1ο 163 Είρ Β51·5ρ115 5511 336 Β1. ν. Αρ111οο.111ορ: ερ. Α111511.
5ο Β51·5ρ1ρρ51ρ (Ρ. 5.5 ῦ111·51ορ; 1151. ο521.1 5ο111ν51·12, Ζ5115ο11.1·. 1. ρ5111. 1117155. 34 (1935) 131 1.); 1151. 11ρ15ι1
ρ1·. 185 164 5511 346 Β1. ν. Ρ5ρρ5: 19. Ρ55181. Ρο1ο51-1 515 Β1. ν. Ρ511ο5 Ρ5ο11ο1:ρ1115 2111· Κ1ο5151·ετ11ρο11115
51.11, Ρ5ο11ρ1ρ11 ν115 ρ1·1ρ15 81 ($11851ο15 11551551. 19 3. 54, 15) 165 5511 346 Β1. ν. 131ο5ρρ115
[1-1 555.58 Μ», 11ε.ε.ε.1ε51.1η = Διόσπολις (5ο!) κατὰ Νεΐλρν], 11. 1. Β1ρ5ρρ115 11155115 (= Τ11585ρ). οο51
Δ. άνω 1ρ ο51 ρ1151·5ρ Τ1158515 (Η151οο155, Βγρ5οο51ρι15 731, 9)

ΒΚΟ ΚΕ

121 Κεσσηλιανός 1”1.Ε 131 'Ονωρατρς ΚΟ 134 Φίληξ ΚΟ 138 Μινερσὰλης Β Μινερβὰλις ΚΕ
142 Φίληη ΚΟ 151 Φίληξ ΚΟ 152 Ἰσχνρἀμων ΒΟ 157 Φρυρτονυότιρς Ε· (Φορτ. Ε®)
159 νοτ 158 Β 159 Φορτοννιανός Β· Φονρτ. Β° 163 Σερῖνρς ΒΚΟ 166 αγορας Β.
Εὐαγόρας Βε
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169
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Ι73

Ι75

Ι77

179
181

185

185
187

189
191

Ι93

195

Ι97

Ι99
2ο1
2ο3

295

” Ηλίαι;
' ωρἱων
Παῳνούτιος
Ἄραβἱων
Ἄπολλώνιος
Σαρα·ι1αμ·11ων
Φίλιππος
Παφνού·1ιος
Διόσκορος
Σερῆνος
Ἄωτας
1 Ισαάκ
Ἄπολλὼς
Νεῖλος
Ἄρεἰων
'Αρσένιος
θἐων
' Ηλἰας
'Ανδραγἀθιος
Σαροτπίων

Α9ο1οε12 99991192 49, 3.

168
17ο
172

174
176

178

18ο

182

184

186

188

19ο
192
194
196
198
2οο
2ο2
2ο4
2ο6

Τιμόθεος
“Ανδρόνικος
' Ερμίας
Ψενόσιρις
Μουις
Φίλων
Ἄπολλὡνιος
Παῦλος
Νειλαμμων
'Ακὐλας
”Αρ11οκρα11ίων
θεόδωρος
Ἄμμωνιανός
' Η ρακλειος
Ἄθἀς
'Αγαθαμμων
Ἄ·11ολλὼνιο5
Παννινούθιος
Νεμεσίων
'Αμμώνιος

168 19 Τντιιε 555: 5. 159 9.1. 58: Τιμόθεος Διοσπόλεως 9. 1. 919999 91. 165 1319999119 921ν2, 119 Ν1199Ι1.2
(Η191. 725,1) 169 9911 546 Β1.ν. 5991191113 (»=.±.&.2196ωλ.ω 9ο9.], 19. Ρ9ε1191·19ί 17ο 2911
556 Β1. ν. Τ991γ12, 5οΙ19 991992 νο1ἕ99ε91ε 5291199 (ε. 119199 5. 159 9.1. 14), 99. Α111211. 29 59129. [9. 9.»
ῦ11191ο9) 171 5911: 546 Β1.ν. 5215 [`ο.ὸ.ι.1|.ω οο9.]: 19. Ρ9ε1ο1. Ν21191 29 991· 21911. 5519999 νο9 562
1911 (Π. Σἀεως): Α11129. 1991. 29 Α9τ1ο911. 1ο 175 5911 556 Β1.ν. 5121111112: 99. Α1929. 29 59129.
17.1 5911: 54.6 Β1. ν. Οο91οε: 19. Ρ9ε11:1. 175 νεΙ. 9.1. 18ο. 2οο. 256. Ε19 Α. 19 Τνπιε 535 1111199
5. 159 91. 15 176 5911 546 Β1. ν. Ι.21ο9 [χμμ 999., εο 211911 59195. 11281991. 2. 2. Ο.): 19. Ρ9ετ1:›1.
Ψ21, 9119 91 Β1ε91:ιο£ 1111199, Μὸ1.ι911 (εο 29911 Α11129. 99. 29 Βι·29ο91.1ι.ι11ι 7 ; Μ19119 25, 552 Α: ·1ῆ5 ὰνω
θηβαίδος) 1199 9211111 29 991 5519999 νο9 1”..21ο9 1911: Ρ2911ο9:ι11 ν112 911912 112 15999. 11251991. 19
5. 72, 51), 1151. 2999 Α1929. 12191. 21129. 72 177 Ε19 52129291.9:ιο9 111119 νοτι Α11129. 11151.
Α1129. 12 (Μ19119 25, 798 Α) 299 991 Ζ911 1.119 549 59921191; 1191. 5. 19Τ511ι1ε 11111911 5. 159 9.1. 8
178 5911 556 Β1. 19 991 Τ1199219: Α11129. 99. 29. 59129; 1151. 9.1. 215 179 Ε19 Ρ11. νο9 Ρ29γ91ι1ε
111 Ν1922, 911119 5112 19 Τγπιε 555: 5.159 91.55 18ο Ι1ι Τγτυε 555: 5. 159 91.15; νεΙ. 91.175.
2οο. 256 181 νεΙ. 91. 171. 226. Ε19 Ρ. 111119 Α11129. Ι11ε1. Α1129. 72 (Μ.1ε99 25, 78ο Β) 556 91νν9.1191
182 Κ299 ννο1ι.Ι 1119999 91. 176 919111 991 νο9 Α1.1:ι29. 99. 29 13129. 7 (Μ.1Β99 25, 752 Α) 91·νυ21111τ9 Π. ὁ ἐν
^α·1ὥ 9919 185 ἘἘΙ. 91. 158 184 5911 546 Β1. ν. 5519119: 19. Ἑ9ε°ὼ1. 185 ΥΒΙ. 9.1. 163 188 Ι9
Ν19292 'Αρ. Άλφοκρανων; 19 Τνπιε 555: 5. 159 91. 1ο 189 546 19 Ν1Ιο9ο11ε; 19. Ι·`9ετΙ;›1. νεΙ. 9.1. 15ο;
οΠ991;›21 919 1111119191 Ο99991 991. Α1Ι1292ε1ι.ιε 19ο Β1ε 5.1.6 Β1. ν. Οορτοε: 19. Γ99191191, 9Ι199:ι2Ι1ε91
Μξ91.11121ι91 νεΙ. 5.159 91. 21 Νο1:9 191 5911: 546 Β1. ν. Χο12: 19. 1195191. 192 Ι9 Τ5×1·ι.ιε 555:
5. 159 9.1. 5 195 5911 5.16 Β1. ν. Α9119οι.ιε: 19. Ρ9ε11;›1., νἕΙ. Ρ29. 11191. 71, 519 196 Ι9 Ν1922 Β1. ν.
5999912, 19 Τγτμε 555: 5. 159 9.1. 25 197 ]9991 1191129919 Β1ε911ο1, νο9 9919 991 19. Ρ9911›1·19ἱ 21.12-
91119Ι111911 11929991, 9213 91 21.119 Β1. ν. Η519ε99οΙ12, ε919919 211911 5112, 9192991 291, ὡς εἰρηνειξισας πρὸς ·1ὴν
ἐκκλησίαν, 1191. 99199 9. 69 198 19 Τγτμε 555: 5. 159 91. 22; οὶσ 1111Ι191Μ9Ι1112991 11. 119199 9. 71 91. 55
2οο ΨΒΙ. Ν1. 175. 18ο. 256 292 Ι9 Τγτμε 555: 5. 159 91. 29 205 5911 556 Β1. 19 991 9111191199
Ο21γ21111ε (Μ21·ι:921·192): Α11ι29. 99. 29 59129. 2ο4 5911: 556 Β1. ν. Ρ:-11111195: Α9129. 99. 29 59129.
295 5911 556 Β1. ν. Α9οΙ1ο9 19.1.: ΑτΙ129. 99. 29 59129. 296 Ε19 Α. ν. Ρ291111919ι1911› 191 92911 Η1ετο112
Α19292511 (Οο9. ν91ο9. Ι..Χ ί. 1968) Μ.1τἕΙ199 991 Ο922991ε91:ι2ἱ1 992 Α111292.51ι1ε 29 Οο99τ29119ε (555), νεΙ.
92211 ΑΗ129. 99. 29 13129. 7 11111899 25, 552 Α) 999 Τ91Ι99Ι11991 991 21911. 5519999 νο9 562: Α1929. 1991. 29
Α9τ1ο9Ι:ι. ιο: Α. Παχνεμούνεωη καὶ ·1ου λοιποῦ μέρους ·1ῆς Ἐλεαρχἱας. Α111292ε19ε 99991 99 1992 7, 4 (5. 75,

ΒΚΟ ΚΕ

172 'Ερμείας Β°Κ Ἑρμίας Β* 177 Σαμαραπων Κ 185 Σερῖνος ΚΟ 188 'Αποκρανἰων Β
189 Ἰσακ ΒΟΒ 195 'Αμμωνανός Β 202 Πανινοὐθιος ΚΕ
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211
215
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217
219
221
225
225
227

9 229
251

233
235
237
239
241

Βθ, Ι

243

245

'Αμμώνιος
Γ-ερόν·ι·ι9ς
Λεωνίδης
Φίλων
' Ιἐρακνς
Ποισόφιος
'Απολλόδωρος
1991
'Απφοῦς
' Ησαίας
Τιμόθεος
Γὰιος
Πιο·1ός
” Η ρων
'Ανἀγαμφος
Γὰιος
Παῦλος
Εὐδαίμων

Προβόπιος
Φακοννδῖνος

Α99Ι9512 2999992 49, 5-59, Ι.

ἔἑνων
Κόιν·1ος
Σεμπρωνιανός
' Ηρακλείδης
'Ρουφος
Μακεδόνιος
Φλαβιανός
Σὐρονς
Σαραπίων
Παφνοἐπιος
' Ελουρίων
Μονσαῖος
' Η ρακλὰμμων
¦ Η71 ίαῖ

298

219
212
214
216
218

229
222
224
226

228

259

252

234
256
258 Φιλστας

Τιθόης
”|ούλιος

249
242

Οἱ ἐν ·1ῷ καναλίῳ ·1ῆς '|·1αλίας

244 Βιό·1ωρ
246 Ἰωσης

Ἄπολλὼνιος 1

247 Νουμἠδιος 248 Σ·1ι·ηρἀν·1ι9ς

19. 11) 999 9121. Α1129. 72 (Μ1599 25, 78ο Β) 11191 Β1299919 9111 Ν29199 Α9191ο91ι12, ν91.ι 99999 9299 991
9199 = 91. 296, 991 299919 = 91. 297 2919 11299. 215 ν5Ι. 91. 178. Ρ291191911 νί12 911192 112 151192.
11251951. 19 5. 72, 51) 11119 919 Β129991' ΡΙ11199 99999 Μ912 (ν51. 91. 176) 91112991, 991 291 991 5519999 ν99
92199121; 91 11121 ν911191 Μ9999, 9991 99 991 1911 11.1. 176 1999112911? 1151. 11121. Α1129. 72, 4 214 19 Τγ1ιι2
555: 5. 159 91. 48 221 Ι9Τ511ι12 555: 5. 159 9.1. 47; ν5Ι. 211911 Α1929. 9121. Α1129. 72 (Μ1599 25, 789 Β)
224 Ο9 991 59129199 ν. Α9119511592, 991 29999 19 9119292 11121, 999 9299 9999 1.9 59199912 559 92911
Ε9ί992ι1.11291.75, 26,7 (ΙΙΙ 591, 2)? 226 1151. 9.1. 171. 181; 919 Ρ. 121 21199 19 Τγ192 555: 5. 159 Ν1. 19
227 1751. 91. 168 228 Ι9 Τγ11.ι2 555: 5. 159 91. 9. Ι9 999 Ρ299991.1ι.ι2ν1191ι 11119 991 Ν2199 21912 'Ελον-
ρίων 592911119999 229 Ι9 Τ5×1·ι.ι2 555: 5. 159 91.25 251 Ι9 Τγ1·ι.ι2 555; 5. 159 9.1. 24 252 Ι9
Τγ192 555: 5. 159 91. 49 255 Ε19 Η91ο9 19 991 Τ999212 2111 Ζ911 1199 ]ι.11.129 Ρ911921. νἱἰ 15 254 ν51.
91. 167, 291 255 Ε19 Α. νν1.19 Α1929. 9.121. 21129. 72 (Μ1599 25, 789 Α) 91112991 256 ν5Ι.
91. 175. 189. 299 257 ν5Ι. 91.229. Ε19 Ο. 11119 Α1929. 11121. Α1129. 72 (Μ1599 25, 789 Α) 9111121191.
92 9111119 991 Παραιονίον Τῆς ἔγγιςῃα Λιβύη; 29111, 991 29 991 21911. 5519999 νο11 562 19ίΙ91191111; Α1929.
1991. 29 Α91. 19 259. 249 19. Ρ92191.: Ἑν Κλύαμα ὰντὶ 'ίοκὼβ Τιθόης [1=1.119Β..95 999.] καὶ σὺν αὐ··1ῷ
Παῦλος ὡς είρηνεύσας πρὸς ·1ὴν ἐκκλησίαν. Ε2 121 99911115, 928 919 991999 9191 91. 259. 249 29191929991-
1915911 241 5911 546 Β1. ν. Ι..5·9911: 19. Ρ92191. 9. 59, 1 Ζ9 9292112 Ι121129 ν5Ι. 919 Β991911199599
ν99 Τ911191, Μ999919912 Ι 488. 1319 1915911999 Β1299919 19112299 9911121111 2.99992.112, 9. 11. 999 Ρ1ον19299 29
991 ν12 ΓΙ21111912, 2.129 Π199112, Ρ1999991, 1112911912 1.199 Α91111112 2959119199. Β21191 111219 92 111991 19951199, 919
512919 ν99 Α99992 91112 912 Μ21Ι21.ι9 29 9129999899, 2991 19 Α999112991 991 ΐ.Ϊ991Ι19191ι.ι95 2199 9191 Ι999-
11.91121.ί99911 991 59929.9199 Β12999ἱ9 ν91νσ911111. Ὁ999 9191592 921 1..292ο91, Ι..9 9199921 9'Ι12.112 92119 9115191
2.1 91-1991919 991 299919 νΙΙ (51991 9 19211 5 51) 1927 192159219Ι11 245 Ρ299991992 ν. Τ2919991 (Π1119112),
5921911911 99199 1191991995 2.12 Η91Ι1591, 11292991 455

ΒΚΟ ΚΕ

211 Λεονίδης Β°Ο 217 Πανσόφιος Κ 252 Ἡρακλόμων Ο 258 Φιλωτας ΚΟ 249 Τι-
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249

25ι

253

755

257

258
26ο

262

264.

266

268

27ο

272

274
276

278

Σεβιιροε
Φανατῖνος
' Η ρἀκλειος
Φἠλιξ
Πανλιανός

Αὐξίβιος
Γη ρἀσιος
Ειρηνικός
“Αθανάσιος
Τριφὐλλιος
Νορβανός

Μάξιμος
'Άρειος
Γερμανός
Παῦλος
Πατρίκιος

Λροἰοηἰι εεοιιιιὸπ 5ο. ι-5.

250 Ἡρακλειανὀς
552 'Αντωνῖνος
254 Οὑιτἀλιος
256 Κρηαπῖνος

Κύπρον

259 Φώτιος
26ι 'Αφροδίσιος
265 Νοννἐχιος
265 Μακεδὀνιος
267 Σπυρίδων
269 Σωσικρατης

Παλαιστίνης

27: 'Αἐ-ιιος
275 Θεοδόσιος
275 Σιλονανὀς
277 Κλαύδιος
279 Ἑλπίδιος

249 8. οϋετι ιπ. 6: Βἰ. νοιι Βανεποσ. Ιιιειιιπι Βι. ν. Ξερι:ει:ι:ιΡεσ12, ννὶε Ι..ειι:ι2οι:3 5 592 κνι1.Ι 25ο Ηοτε.
‹:Ι.ι2.ι1ι.ιε ν. Ρἰεειιιπιππ (Πι:ι·ιΙ5ι·ι:-1), ειοιποτ εεεειπ Εεπιοοὶε Βεὰεπἰιιεπ 5. 5ο1 251 Ἑει.ιει:ι.ι1ι.ιε
ν. Βοποιιὶει (Αει::ιι1.ἰει), ιιειὼ αει· Ειετε αει· Βὶεοἱτιϋίο νοα ΒοΙοΒι±2 αει· πνειτο, Ι.ε.ο2οι:ι.ἱ Ξ. 785 252 Ατι-
τοοιιιυε ν. Μιιτιοει (ΑειπιΙιε.), Ι...·ιι±2ο:ιὶ 793 25 5 ἘεΙ.ἰ.κ ν. Βε1.Ιιιιιιιι21 (νοτιετἑε), οΙ1±:ιο Οι-ιιιιἀ
νοι: Ι..ει:.2οι:ι1 5. ‹5ο6 ειπεεεετπ, ιιιτιι· ινει1 νἰεΙ1ειι:Ι±ι: ιπ. 256 Ωτὶερἰιπυε ιιειὼ Αὼεπ. ειΡοΙ. ιο Οοιιετ. 5 (Μιειπο
25, 600 Β) Βἰ. ν. Ρεἀιιτι εεἰο εοΙ1. Πἰεεο ῖὰειπι:Ξ.ΕιΒετὶοι·ι ὶε€ εϋοι· ί.ι·ε5Ι.ἰι:Ι:ι. Ιῦειπιτο ναΞ11 Τ..ει:ι2οιι.ἰ 8.905
οτ. 257 Ρει.ι1ἰεπι.ιε 2υι·ι1 Βἰ. ν. '1'5.ι·νἰεἰι.ιι:ι:ι τπεοιπεπ 258 Εἱιιι Αιι:ς.ἰΒἰι.ιε ν. Ξοἱἰε, οἱαιπο Ζεἰἑετιεεοο νεἰ.
Α251. Βο115:ια. ιηο7 Ξ. 2 59 260 ΟΙ: Γελἀαιος? ἀιεεετ ια Νιοεεε. Βὶ. ν. $2.Ιε::ι:ιὶε 262 Εἰιι
Εαεπιοοε ννὶτὰ Βεἰ Ζω·ι·ία νοι·2Ι:ιι·Ε, Αι:.2.Ι. ΒοΙ15.ι:ὰ. :οο7 8. 255 265. Εὶ.ιι Αὼεοεεἰυε 2ι.ι Ριρὶιοε ιοἰἀ.
8. 245 ει¬νΔΙ:.ιιθ: 266 Τι·ἰΡΙ:ινΙ1ἰοε ν. Εεὰπ, Η.ἰει·οι:ι. ὰε νἰτιε ΠΙ. 92, 8ο2οι:ιι. Ι 11, 8 267 Ξργιιὀοιι
ν.Τι·ιι::ιν±1:ιι±ι:ιτοε 5ο2οι:ι.ι. Ι ιι, ι 269 $οεΞι:ι·2τεε ν. Οεωεεειιε, ΑΜΙ. ΒοΙΙειι:ι‹1. :9ο7 5. 255. ο. 5ο, 5 Βὶο
Ειπε νοα Ρωὀειεἰαε εω:εΡι-ἰοΙ2ι: αει· νοιι αει· ]εωεε.Ιει:2ε: Βγτιοάε ο. 57. 7. Με ΑΗ2. Ξ. 157, 17 ει.ιεὼ·ιῖι‹:Ι2ΗοΙ:
5358 Εε ἱοἘι.Ιτ Με: πω· ειιε ο. 57, 7 τ.ι.ι·. 14 Μαοτιπιιε υτιὀ Ι:ι.ἰει· ι1ι·. 277 ετεὶαι: ιο ‹:. 57 ει: 16. $τ2Πο. Πἰεεο εο-
τιοἔίϋειεεο Πι:ιι:ετ5ι:Ι:ι.ἰοἀο οι·Ι:.Ηι.ι·ει1 ειοὶπ νἰεΙΙεἰ‹:Μ; ὸειτειιε. ὸε-ιΒ ὰὶε Νειπαειι ἱιἰει· αοπι ΞοΙ1.ι·εἰΒε::ι ει:ιΕι1οι:ι1ι:ι1ει1
ειπα, αεε άεε ίοι·ι:1οΙ.Ιε Ρὶεοει: ἱτιι· ὰιε ΒεΕι.ι·ετο νοιι Ξετὰἰοε ει·τειΙτ, νν5Ιπει:ιο;ὶ ὸιε ῖἰιπτετεοὲιι-ιίτειι ο. 57 2ι.ι αεε:
Εὶ:ει:ιΞ1ιοι1 ὶυι· Ατϋεοειειιιε εεϋϋτεπ, ννεπιι π.ἰ‹;Ι±τ ὥο Αὶπεοὶιωὶὶσει· εὶι;Ιι νετεωπειπ Ιπαοειπ. 27ο Μεαάωυε
ν. ]οτι.ιε:-ιΙετι:ι, ΡΙ:ιιΙοετ. ΙΙΙ 12; $οΙ‹ι·. Π 8. 5 271 ΡΙ1ιΙοεΕ. ΠΙ 12 (45, 17Π.) ινοιυ ειπε ΟεεοΙ1ὶοΙ:ιι:ε νοτι
εὶιιεαι Α. ἔφορος ·τῆς Παλαισ-ι·ἰν·ης 2π.ι ετ25111ει:ι, αει· Ατὶπειιεειιιε ππὶι: Μευαωυε ν. ]οι·υεειΙει:ι 5ιιει·Ι¬ι2.ι:.τιτε, ιιτο
εεὶα ειεειιεε νετι5ι·ε‹:Ι:ει:ι (Πι·ι2ι.ιοΙπ) 2ι.ι νετιἰεοὶιειπ. Βιε Γπεε, οϋ ὀὶοεει· αετ εὼοτι ἰτι Απτιοὼἐεο 525. Νιοεεε.,
ιιιπὸ Αοτὶοὼὰεπ 526 (Ειιεεϋ νῦ ΠΙ 62 υπό Τὶιεοἀοτετ Ιτι. 2. Ι 21, 4) αοωεεεοὸε Α. ν. Ι.νὰε1ει ναετ, οεὶετ άετ
νοτι ΕΡΞΡΙ1. Ι:ι2.ετ. 4ο, 1, 5 (Π 8ι, 12) ι:ιε:ι111Δἱτ εεπιεοὶιτε Βι. ν. ΕΙει.ιι:Ι.ιει·οΡοΙ1ε, ι:ιιὁ‹:Ι2τ2 ἰὼ 2ι.ιἕι.ιτι5ι:ει± ά.
Ιοτιτειι ε:ι#.5‹:Ι±εἰἀοι:ι 272 Ατιιιε ν. Ρεττει. ε. οοεια ι1ι·.6ι 275 Εἰτι Τὶποοὸοειυε ἰετ υιιΒοΙωι:ι.οΕ;
ιι: αει: Πι1ι:ετε‹:Ι:ιι·ὶί·τειι ο. 57 Ιειυτετ αει· Νειαιε: Ήπεοἀοι-ιιε. νὶεΠει‹:Ι1°ε αετ νοι:ι Ξιὸοπι. αει· ιο Νιοειεε ιιτιἀ ὶο
Απτ.ἰοο:Ι1ὶει:ι 526 ιιιιτετεειπἰοϋ (Ευεὼ νΟ ΙΙΙ 62. ιπιἀ ὰὶο Ειετο Βεὶ $ι:Ι1ινετι.2, ΑΒΗ. ὰ. Βενετ. Α1‹ειὸ. Ν. Ρ. 15
5. 77 κιτ. 2) 274 Οοτιπατιυυε ν. ΝοεΡοΙ.ιει, ιο Νἰοεεε. 275 $ιΙνειι:ιιιε ν. Α2οι:ι1ε, ἰτι Νἰοε.ο2.
276 Ρ:ιυΙιιε ν. Μεπἰπιἰει:οΡοΙιε. ια Νιοειεε. Απτιοοὶιὶοει 526 πιτ. 5 (5. 5οΙ:ικνειι·τ2 5. 2. Ο. 78) 278 Ρετιιειαε
οΙ1ηο Ξιτ2 ιο Αιπιοοὶιἰειι '526 οτ. 18 (ΞοΙ:ιννειι·Ε2 5. 5. Ο. 8. 78)

ΒΚΟ ΒΕ
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132 Αροὶοεὶει εοεμιπὶε 5ο. 5-51,5. (Κοιιει5ι:ιιίμ5 5μ Αιὶ:5ι:55ίμε)

281 Εύσἑβιος
285 Παῦλος

28ο Γερμανός

282 Ζηνοβιος
284 Πέτρες

Οἱ μὲν ούν τοῖς ὑπὸ τῆς σννὀδού γραῳεῖσιν ύττογρἀῳαντες ούτοι. ἐτεροι δὲ πλεῖστοί
εὶσιν οἱ καὶ πρὸ ταύτης τῆς σννὀδού γραψαντες ὑπὲρ ἡμῶν ὸπὀ ὶ τε της 'Ασίας καὶ
Φρύγίας καὶ 'ὶσανρίας, καὶ τα ὀνόματα αύτῶν ἐν ταῖς ὶδίαις ἐπιστολαῖς ἑμφἐρεται, ἐγγύς
ξγ”, ὁμοῦ τμδί.

Ταῦτα μαθὼν ὁ θεοφιλἑοτατος βασιλεὺς Κωνοταντιος μετεπἐμψατο ὴμᾶς γρα-
ψας ὶδία πρὸς τὸν ὰδελφὸν ὲαύτοῦ τὸν μακαρίτην Κώνοπαντα, πρὸς δὲ ὴμᾶς καὶ ὅιπαξ
καὶ δεύτερον καὶ τρίτον ταυτα· ὶ

Κωνσταντιος ΝικΠ”ὶ”ὴ9 Αύγουστος Ἄθανασίῳ.
Ἐπὶ πολύ σε κλυδωνί5εσθαι καὶ χειμόηεσθαι τοῖς τῆς θαλατ-της αγρίοις κύμασιν

ούκ ὰφῆκεν ὴ τῆς ὴμστἑρας ῆμερὀτητος φιλανθρωπία. γύμνωθἑντα σε ής πατρῷας
ἑοτίας καὶ στερηθἐντα τῶν ίδίων καὶ πλανὼμενον ἐν θηριὼδεσιν ἀνοδίαις ού παρῆκεν
ἡ ἀκαματος ὴμῶν εύσἐβεια. καὶ εἰ καὶ τα μἀλιοπα ἑπιπολύ ύπερεθἑμην γραψαι τὴν
πρὀθεσιν τῆς ἑμῆς διανοίας προσδοκῶν αύθαίρετόν σε παραγενἐσθαι πρὸς ὴμᾶς καὶ τὥν
καμόιτων αὶτεῖν θεραπείαν, όμως, ἐπειδὴ ίσως ὁ φόβος τὴν προαίρεσιν τῆς προθἑσεως
ἐνεπόδισε, δια τούτο δωρεας πληρἐοτατα γραμματα πρὸς τὴν αὴν στερρὀτητα διεπεμ-
Ψαμεθα, ῖνα αφὀβως ταῖς ὴμετέραις προσόψεσι ταχεῖαν τὴν σαυτοῦ παρουσίαν παρασχεῖν
σπούδἀσης, ὑπὲρ τοῦ τῆς σαυτοῦ ἐπιθυμίας ἀπολαύσας καὶ πειραθεὶς ὴμῶν τῆς φιλαν-
θρωπίας τοις ὶδίοις ἀττοκαταοταθης. τούτον γὰρ ἕνεκα καὶ τὸν δεοτιότην μού καὶ
ἀδελφόν μού Κώνοπαντα τὸν Νικητὴν Αύγούσπον ύπὲρ σοῦ παρεκἀλεσα. ῖνα του ἐλθεῖν
ἐξούσίαν σοι δῷ, ἐπὶ τῷ ἀμφοτέρων ὴμῶν ὲτινενόντων τῇ πατρίδι ὰποκατασταθης
5 _ _ 2 ~ υ 2 1εχων τούτο της ημων χαριτος ενηςύρον.

'Επιστολὴ δευτέρα

Εἰ καὶ τὰ μαλιστα διὰ προτέρων γραμματων ἑδηλώσαμεν, όπως ἀμερίμνως εὶς τὸ
ὴμέτερον κομιτἀτον παραγἐνη διὰ τὸ μαλιστα βούλεσθαι ὴμᾶς ὰποστεῖλαί σε εὶς τὰ ίδια,

281 νὶῖ5ὶ:ι1·εε1±εὶ.μ1ὶ‹:ὶ5 Εμεεδ ν. Βεὶσειετε, αει· 111 5εΙεμ‹:ὶ5 559 ι.ι1±τε15ι:Ι±.ι·είὶ›τ, Ερὶρὶι. Ι55ει·. 75. 26, 7
(ΙΙΙ 591, 5) 285 Ρ5ι.ιὶι.ιε. σρ αετ ι.ιμὶ:ει:ι 5. 144. 14 5ει·15ι:.μὶ:ε Βί. νομ Τντπιε? 284 Ρεὶτμε
ν. Νιεοροὶὶε, ί1ι Νὶο5ε5 μμε! Αιιτὶοοὶιίειπ 11.1. 15 ($‹:ὶ.ινν51·τ2 5. 5. Ο. 5. 78) 7 Ζιι αεμ Ζ5ὶ:ιΙε5
νεί. οὶιεμ Νοτο 2ι1 5. 125, 29 8Ε{. Αὶ:Ιι51ι. Ι5Βτ Βίοι· αεε ννίοὶιείἕεὶε μπα ἱϋτ ι:ὶ5ε νετ5τ5ι:ιὸπἰε
σετ Ετείἔπάεεε 1:ι5‹:ὶ: 5ει·ὸίο5 Εμὲεοὶιεὶεὶεειαε 5115, νεὶ. αίε Νοεομ 211 ὶ:ιί5ὶ:. Α1·ί5ι1. 178. μπα $οὶπνν51·τ2
ΖΝΨ 54 (1955) 14ο. Πε: Βιτείκνεοὶπεεὶ 2ννί5ι:ὶ1ει1 ῦο1ιεὶ:5ι1ε ιιμεὶ ῦοι·15τ5ι:ιεὶι.ιε ὶ15ὶ ίτὶίὶπεεεεμε 544 εε5ὶ:τ5είι.ι1:ιεὶε11.
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όμως καὶ νῦν καὶ ταῦτα τὰ γραμματα πρὸς τὴν σὴν στερρότητα δεδὼκαμεν, δι' ὥν προ-
-Γρεπόμεθα, χωρίς τινος απιστίας καὶ φόβον ἐπιβῆναί σε δημοσίοις όχὴμασι καὶ σπονδασαι
-πρὸς ὴμᾶς, ῖνα ὥν ἐπιθύμης ὰπολαῦσαι δύνηθης.

Ἐπιστολὴ τρίτη

5 'ὶ·ίνίκα ἐν τη Εδἐσση διετρίβομεν, παρόντων των σων πρεσβυτἐρων ὴρεσεν, όπως
ἀποσταλέντος ὶ πρεσβύτερον πρός σὲ ἐλθεῖν εἰς τὸ ὴμἑτερον κσμιτότον σποῦδόοης ἐπὶ
τῷ ίδόντα σε τὴν ὴμετέραν πρόσοψιν εύθἑως εὶς τὴν Ἄλεξανδρειαν όδεύσης. ἀλλ' ἐπει-
δὴ πλεῖστος χρόνος παρῆλθεν, αφ' οῦ γραμματα δεξἀμενος παρ' ὴμῷν ούκ ἀπὴντησας.
δια τοῦτο καὶ νῦν ύπομνῆσαἰ σε ἐσπονδἀσαμεν, ῖνα καὶ νῦν τὴν σὴν παρουσίαν ταχεῖαν

ιο ποιῆσαι πρὸς ὴμᾶς σπουδασης καὶ οῦτω δύνηθῇς τη τε πατρίδι σού ὰποκατασταθηναι
καὶ τῆς εύχῆς σού ἐπιτνχεῖν. πρὸς δὲ πληρεστέραν διὴγησιν 'Αχιτᾶν τὸν διακονον
όπεστείλαμεν, παρ' οῦ δύνὴση μαθεῖν τῆς τε ὴμετἐρας ψυχῆς τὴν προαίρεσιν καὶ ότι
τούτων ὥν εῦχη τνχεῖν δύνὴση. ὶ

'Ο μὲν ούν βασιλεύς τοιαῦτα γραφει, ἐγὼ δὲ δεξαμενος ανῆλθον εἰς τὴν 'Ρὡμην σνν-
ιι τἀξασθαι τη ἑκκλησία καὶ τῷ ἐπισκόπῳ· εν τη 'Ακνλἰα γὰρ ῆμην, ότε ταῦτα ὲγραφη.

καὶ ὴ μὲν εκκλησία πασης χαρας πεπλὴρωτο, ὁ δὲ ἐπίσκοπος ”ὶούλιος σνγχαίρων τη
επανόδῷ γραφει πρὸς τὴν ἐκκλησίαν. καὶ διερχομἑνούς ὴμᾶς οί ἐπίσκοποι καθεξῆς μετ' είρη-
νης προεπεμῳαν. καὶ ἔστι τα γραφέντα ταῦτα·

”ίούλιος πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ λαῷ παροικοῦντι Ἄλεξανδρειαν.
20 Σνγχαίρω κἀγὼ ύμῖν. αγαπητοὶ ὰδελφοί, ότι τόν καρπὸν τῆς ἑαυτῶν πίστεως

ἐπ' όφθαλμῷν λοιπὸν ὁρατε. τοῦτο γὰρ καὶ αληθῶς αν τις ῖδοι γενόμενον ἐπὶ τοῦ ὰδελφοῦ
καὶ σννεπισκόπού μού Ἄθανασίού, ὁν διὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίον καὶ διὰ τὰς ύμετέρας
εύχὰς θεὸς ύμῖν ἀποδίδωσιν. ἐκ δὴ τούτον σννορᾶν ἔστι καθαρας ύμας καὶ μεστὰς
αγαπης ἀεὶ τας εύχὰς ὰνενηνοχἐναι πρὸς τὸν θεόν. μνὴμονες γὰρ όντες τῷν ούρανίων

25 ἐπαγγελιὥν καὶ τῆς πρὸς αύτὰς ὀγωγῆς, ὴν ἐκ τῆς διδασκαλίας τοῦ πρσειρη μἐνσν ὰδελφοῦ
μον ἑτιαιδεύθητε, ἐγνωτε ἀληθῷς καὶ κατα τὴν προσοῦσαν ύμῖν όρθὴν πίστιν κατειλὴ-
φατε. ως ούκ αν εὶς τέλος αφ' ύμῶν ἀποσχοινισθὴσεται οῦτος, δν (ἐν) ταῖς θεοσεβεστόταις
ύμῶν ψύχαῖς ἀεὶ ὡς παρόντα ἐσχὴκοτε. ούκοῦν ού πολλῷν μοι χρεία λόγων πρὸς
ύμας ἐπιστἐλλοντι. όσα γὰρ ύμῖν αν λεχθτη παρ' ἐμοῦ. ταῦθ' ὴ ύμετέρα πίστις προῦλαβε

30 καὶ πειτλὴρωκε κατὰ θεοῦ χαριν τα τῆς κοινῆς παντων ὴμῷν εῦχῆς. σύγχαίρω τοίνυν
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184 Αροὶοἕίει εεοιιμεὶα 52, 5-54,1. ()ι.ιὶίι.ιε νοιι Βοιτι 5η σίε Αὶε1ι5ι·ιιίι·ίιιι:1)

ὑμῖν, παλιν γαρ έρῷ, ότι τας ψυχὰς ακαταμαχὴτους ἐν τη πίστει τετηρὴκατε, καὶ αύτῷ
11154515 δὲ τῷ αδελφῷ μου ί 'Αθανασίῷ ούκ ἐλαττον συγχαίρω, ότι καίπερ πολλα πασχων

λυπηρα ούδεμίαν ὥραν ἐπιλὴσμων γέγονε τῆς ύμετέρας αγαπης καὶ τοῦ ύμετέρου πόθου.
εί γαρ καὶ τῷ σώματι πρὸς καιρὸν έδοξεν αφ'_ ύμῶν αφελκυσθῆναι, αλλα τῷ πνεύματι
διαπαντὸς ὡς συνὼν ύμῖν διῆγεν.

58, 1 Ἑπανέρχεται τοίνυν πρός ύμας λαμπρότερος νυν, ὴ ότε παρ' ύμων απεδὴμησεν. εὶ
γαρ καὶ τας τιμίας ύλας, χρυσὸν δὴ καὶ αργυρον, είς καθαρότητα τὸ πῦρ δοκιμα5ει, τί αν
τις εῖποι κατ” αξίαν τοῦ τοσούτου ανδρός, ός κινδύνους τοσούτων θλίψεων νικὴσας αποδί-

Β 172 δοται ί ύμῖν αθῷος ού παρ' ὴμῷν μόνον, αλλα καὶ παρα πασης τῆς συνόδου αποδειχθείς;
2 ύποδἐξασθε τοίνυν, αγαπητοὶ αδελφοί, μετα πασης τῆς κατα θεόν δόξῖ)5 καὶ χαρας τὸν
Β ἐπίσκοπον ύμῷν 'Αθανασιον μετα τούτων, οίτινες αύτῷ καὶ τῷν τοσούτων καματων

κοινωνοὶ γηόνασι καὶ χαίρετε τῷν εύχῷν έαυτῷν απολαύοντες, οῖ τὸν ποιμένα τὸν
ύμἐτερον, ῖν' οῦτως είπω, ποθοῦντα καὶ διψῷντα τὴν ύμετέραν θεοσέβειαν, σωτηρίοις

Β γραφαῖς έθρέψατε καὶ ἐιτστίσατε. καὶ γαρ της έπὶ ξένης αύτοῦ διατριβῆς ύμεῖς παρα-
μυθία γεγόνατε καὶ διωκόμενον ἐθαλῳατε ταῖς πιστοταταις ἐαυτῷν ιμυχαῖς καὶ διανσίαις.

4 ἐμὲ δὲ ὴδη εύφραίνει ἐννοούμενον καὶ προσρῷντα τῷ λογισμῷ τὴν ἐπὶ τη ἐπανόδῳ ἑκαστου
ύμῷν χαρὰν καὶ τοῦ πλὴθους τας θεοσεβεστατας απαντησεις καὶ τὸ ένδοξον ττἦς τῷν
συντρεχόντων ἐορτῆς. καὶ τίς έκείνη ὴ ὴμέρα ύμῖν καὶ ποία έσται, ἐπανερχομένου μὲν τοῦ

Ο αδελφοῦ μου, παυομένων δὲ τῷν προγενομένων καὶ τῆς πολυτιμὴτου καὶ κατ” εύχὴν
6 ἐπανόδου είς εύφροσύνην τινα πληρεοτότης χαρας συναπτούσης τούς παντας; ὴ

τοιαύτη δὲ χαρα κατα τό μέγιστον μέχρις ὴμῷν φθανει, εί θεόθεν καὶ τοῦτο συγχωρεῖσθαι
συνέστηκεν, όπως εἰς γνῷσιν τοῦ τηλικούτου ανδρός ἐλθεῖν δυνηθῷμεν. είς εύχὴν δὴ ούν

6 τὴν ἐπιστολὴν τελειῷσαι καλόν. ό θεὸς ὁ παντοκρατωρ καὶ ό τούτου υὶός ό κύριος
καὶ σωτὴρ ὴμῷν 'ίησοῦς Χριστὸς διηνεκῆ τὴν χαριν ὑμῖν παρασχοι διδούς ἐπαθλον τῇ
θαυμαστῆ ύμῷν πίστει, ὴν περὶ τὸν ἐπίσκοπον -ύμῷν ἐνδόξῷ μαρτυρία ἐνεδείξασθε, ῖνα

Μ 54815 ύμῖν τε καὶ τοῖς μεθ' ύμας ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ μέλλοντι τα βελτίονα νέμοι, α ››ὀφθαλμὸς ί
ούκ είδε καὶ οῦς ούκ ὴκουσε και επι καρδιαν ανθρωπου ουκ ανεβη, α ητοιμασεν ο θεος τοις
αγαπῷσιν αύτόν« δια τοῦ κυρίου ὴμῷν 'ίησοῦ Χριστοῦ, δι' οῦ τῷ παντοκρατορι θεῷ ὴ
δόξα εὶς τούς αὶῶνας τῷν αὶωνων. αμὴν. ἐρρῶσθαι ύμας ἐν κυρίῳ εύχομαι, αγαπητοὶ
αδελφοί.

54, 1 Μετα τούτων ἐλθόντα με γνησίως ἑὼρακεν ὁ βασιλεύς καὶ απέστειλε πρὸς τὴν πα-
Β ι75 τρίδα καὶ τὴν ἐκκλησίαν γραψας τοῖς ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις καὶ λαοῖς ταῦτα· ὶ
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Αροὶοείτι εεοιιιτὸει 54, ι-55. ό. (Κοι:ιετ2τιτίιιε 511 αετι Κὶετμε ιι. αίε Οεττιεἰμἀε Αὶε1τ5ι·ιε.ὶτίει·ιε) 13.5

Νικητὴς Κωνσταντιος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις της καθολι-
κῆς έκκλησίαε-

Ούκ απελείφθη τῆς τοῦ θεοῦ χαριτος ό αὶδεσιμώτστος Ἄθανασιος. αλλ' εἰ καὶ ἐν
βραχεῖ χρόνῳ τη κατα ανθρώπους δοκιμασία ύπεβλὴθη, όμως τὴν όφειλομἐνην παρα

5 τῆς παντεφόρου προνοίας απηνέγκατο φῆφον απολαβὼν βουλὴσει τοῦ κρείττονος καὶ
κρίσει ῆμετἐρα τὴν πατρίδα ὁμοῦ καὶ τὴν ἐκκλησίαν, ης Θείῳ νεύματι προοτα-ιης ετύγ-
χανε. τούτῳ τα ακόλουθα έδει παρα τῆς ὴμετέρας ύπαρξαι πραότητος, ώστε παντα
τα πρὸ τούτου κατα τῷν αύτῷ κεκοινωνηκότων ώρισμένα νῦν αμνηστία παραδοθῆναι
πᾶσαν τε ύποιμίαν τὴν κατ'αύτῷν σχολασαι τοῦ λοιποῦ. τὴν ατέλειαν, ὴς ἐτυχον παλαι

ιο οἱ αμα αύτῷ κληρικοί, τούτοις βεβαιωθῆναι προσηκόντως - αλλα μὴν καὶ τοῦτο τῇ
είς αύτόν χαριτι προστιθέναι έδικαιώσαμεν, ώστε παντας τούς τοῦ ίεροῦ καταλόγου
γινώσκειν ἐνδεδόσθαι τὸ αφοβον πᾶσι τοῖς αύτῷ προστιθεμένοις εῖτε ἐπισκόποις εῖτε
κληρικοῖς. ίκανὸν δὲ γνώρισμα τἦς ἑκαστου ὀρθῆς προαιρέσεως έσται ὴ πρὸς τοῦτον
ένωσις. όσοι γαρ αν της καλλίονος όμοῦ κρίσεώς τε καὶ μοίρας γενόμενοι τὴν τούτου

15 έλωνται κοινωνίαν, τούτους παντας ἐκελεύσαμεν καθ' όμοιότητα τῆς φθανούσης προ-
νοίας καὶ νῦν τῆς ύφ' ὴμῷν βουλὴσει τοῦ κρείττονος παρασχεθείσης χαριτος απολαύειν.
ό θεός ύμας διαφύλαττοι.

Ἐπιστολὴ δευτέρα
Νικητὴς Κωνσταντιος Μέγιστος Σεβαστὸς τῷ λαῷ τῆς κατα 'Αλεξανδρειαν καθολι-

2ο κης ἐκκλησίας.
Σκοπόν πσιούμενοι τὴν ύμετέραν ἐν απασιν εύνομίαν εὶδότες τε ώς ἐπὶ πολύ τῆς

τοῦ ἐπισκοποῦντσς προνοίας ἐστέρησθε, 'Αθανασιον τὸν ἐπίσκοπον, ανδρα τοῖς πᾶσι
δια τε τὴν προσοῦσαν όρθότητα καὶ δια τὴν τῷν οἰκείων ὴθῷν εύτροπίαν γνώριμον,
παλιν πρὸς ύμας αποστεῖλαι ἐδικαιώσαμεν. τοῦτον συνὴθως καὶ προσηκόντως ύπο-
δεξαμενοι καὶ ταῖς πρός θεὸν εύχαῖς βοηθὸν προστησαμενοι τὴν ύμῖν τε πρέπουσαν καὶ
ὴμῖν αρίστην όμόνοιαν καὶ είρὴνην κατα τόν της ἐκκλησίας θεσμόν διαρκῆ φυλαττειν
σπουδασατε. ούδέ γαρ εῦλογόν ἐστι ὶ διχόνοιαν τινα ὴ στασιν έν ύμῖν κινηθηναι
ύπεναντίον τἦς τῷν ὴμστέρων καιρῷν εύμσιρίας. καὶ τοῦτο μὲν απεῖναι αφ' ύμῷν
παντελῷς βουλόμεθα, τὸ δὲ ταῖς εύχαῖς ύμᾶς διαρκῷς ί αύτῷ, ώς προείρηται, προστατη
καὶ ἐπικούρω χρωμένους πρός τὸ θεῖον έμμένειν συνὴθως παραινοῦμεν, ώς αν τῆς τοιαύτης
ύμῷν προθέσεως εἰς τας απαντων εύχας διαβαινούσης καὶ οἱ έκ τῷν ἐθνῷν τη τῷν εὶδώλων
πλανη έτι καὶ νῦν προσανεγοντες έπὶ τὴν της ῖερας θρησκείας ἐιτίγνωσιν προθυμότατα
σττεύδοιεν, αγαπητοί. καὶ αύθις ούν παραινοῦμεν τοῖς προειρημένοις ἐμμένειν, τὸν
δὲ ἐπίσκοπον Ψὴφῷ τοῦ κρείττονος καὶ ὴμστέρα γνώμη απεσταλμένον ὴδέως δέξασθε
καὶ παση ψυχη καὶ γνώμη ασπαστὸν ὴγὴσασθε. τοῦτο γαρ καὶ ύμῖν πρέπει καὶ τη
ὴμετέρα πραότητι προσὴκειν συνέστηκεν. ύπὲρ γαρ τοῦ πᾶσαν ανασόβης καὶ στα-
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1 ιι. 19 Βίε οείαεο Βτίείε ινεταεμ νοτι Αί;ὶ:ι51:ι5είιιε 5ι.ιοΙ:ι Βίετ. Α.ι·ῖ5Β. 21 (Μίἕπε 2 5, 717 Β) 5115εὶϋΙ1τί:, είσα αστε
ειὶσετ ίτι αεο Ηεε.. 5ι.ιε5εΙ55εεΒ. δοίκτ. Π 25, 45-56 ί;ιὶ:›ε.τΒίι1·ιι:οί: είε 5ι.ιε Ατ.Ι15Β., 5ι.ιε Βοὶττ. ὶ:ι.ίΒ5ε5ε1ι ΤΙ1εο-
σοτμε Ιεοίοτ εοα. Μ5το. ετ. 544 Ξ. 98®; 8ο2οιΒ. ΠΙ 21, 1 νετ2εί‹:ὶ111εί: είε ί111 Βεἔεετ. Ὁίε Νοτεο 5. Βα. ΙΙΙ

ΒΚΟ ΒΕ

1 5. Κο. ε Β ἶ›-ς- Κ ἦ Η ἦς Ε 1/2 Νικη'ί'ὴ5 _ ἐκκλησίας] ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίον περὶ
τῆς αποκαταστασεως αύτοῦ Κ 7 ύμετέρας ΒΕ 9 τὴν ατέλειαν - 1ο προσηκόντως Όὶσετεετ2ι.ιΒ5ε-
ίεὶιὶετ οοετ Ζιιε5ί:2? 17 διαφυλαττει Ε 18 5. Βεὶ. ἦ Ε° ί ἐπιστολὴ δευτέρα] ἐτέρα ἐπιστολὴ τοῦ
αϋῖοῦ Κ Ι9/20 › Ε 25 πρὸς -ί- τὸν ΚΟ Ξοὶιτ. 26 καὶ είρὴνην › Κ 29 ύμας _ 5ο τοιαύτη5
› Ε 51 εὶ·νν5: νεεττο οο1:ι5ίΙ.ίο ί1:ι οι:τ.ιΒ.ίι.ιι:ι:ι νο15 νε11ίεΒ1ε..., ίεε οτιεετ 5Ι5 νοί:ι.ισι, α55 5ι.ιι:ὶ1
'ίλι”ι1ι15‹:11' οεαεμτεε; α5ὶ:ιετ ει·ί;ιὶ:ιι·ί5·τ είεὶι ν5Ιοίε' δμαετ-μπε ίτι ακοας | τη τ. εὶδ. πλανη Βθ δοὶιτ. Το.
τῆς . .πλανης ΒΚΟ1ὶ1Ε 54 καὶ 4- τη ΚΟ 56 ανασόβησιν Ε νἕὶ. ανασόβην δοὶετ. ΤΙ1.
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136 Αροὶσείιι εε‹:ιι1ι55 55,6-57, 5. (ὶἰοτιειτιιιιίιιε 5ι:ι Νεετοτὶιιε)

Β σεως πρόφασιν περιαιρεθῆναι τῷν ἐθελοκακία χρωμένων, τοῖς παρ' ύμῖν δικασταῖς δια
γραμματων προσεταξαμεν απαντας ούς αν στασιώδεις καταμαθοιεν τη τῷν νόμων ύπο-

7 βαλλειν έκδικία. αμφότερα τοίνυν συνορῷντες καὶ τὴν ὴμετέραν μετα τοῦ κρείττονος
γνώμην καὶ τόν ύπὲρ ύμῷν καὶ τῆς όμονοίας λόγον καὶ τὴν κατα τῷν ατακτων τιμωρίαν
τα πρἐττοντα καὶ αρμό5οντα τῷ τῆς ὶερας θρησκείας θεσμῷ διαφυλατιτοντες τὸν πρσειρη- 5
.δ.. .8...-.. ..... ..... ... ..μενον ια πασης αι ους και τιμης αγοντες τας ευχας αμα αυτῷ υπερ τε εαυτων καὶ της

τοῦ βίου παντὸς εύνομίας τῷ τῷν όλων ποπρὶ θεῷ αναττέμπειν σττουδασατε.

56, 1 Ταῦτα γραῳας ἐκέλευσε καὶ τα πρότερον παρ” αύτοῦ γραφέντα κατ' ἐμοῦ ἐκ δια-
Ω βολῆς τῷν περὶ Εύσέβιον αναιρεθῆναι καὶ αφανισθῆναι από τῷν ταξεων τοῦ τε δουκός

καὶ τοῦ ἐπαρχου τῆς Αίγύτιτου καὶ αποσταλεὶς Εύσέβιος ό δεκουρίων ἔλαβεν αύτα αττὸ ιο
τῷν ταξεων. καὶ έστι τα γραφέντα ταῦτα·

Νικητὴς Κωνσταντιος Αύγουστος Νεοτορίῷ.
2 τῷ δὲ αύτῷ τύπῳ καὶ τοῖς ἐν Αύγουσταμνικη καὶ Θηβαίδι καὶ Λιβύαις ὴγεμόσιν.

Εῖ τί ποτε πρὸ τούτου ἐπὶ βλαβη καὶ ῦβρει τῷν κοινωνούιττων 'Αθανασίῳ τῷ
ἐττισκόπῷ προσταχθὲν εύρίσκεται, ταῦτα νῦν απαλειφθῆναι βουλόμεθα. καὶ γαρ καὶ ιε
τὴν αλειτουργησίαν, ὴν είχον οὶ αύτοῦ κληρικοί, τούς αύτούς παλιν τὴν αύτὴν θέλομεν

5 ἐχειν. ταύτην δὲ τὴν ὴμετέραν πρόσταξιν φυλαχθὴναι βουλόμεθα, ώστε αποδοθέντος
Μ 355 Α 'Αθανασίου τοῦ ἐπισκόπου τη έκκλησία τούς κοινωνοῦντας αύτῷ έχειν τὴν ὶ αλειτουρ-

γησίαν, ὴν αεὶ είχον, ὴν καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοὶ έχουσιν, ῖν” ούτως έχοντες καὶ αύτοὶ
χαἱρωσι. 2ο

Β 175 57, Ι Προπεμφθεὶς οῦτως καὶ διερχόμενος τὴν Συρίαν ί συνἐτυχον τοῖς κατα Παλαιστίνην
ἐπισκόποις. καὶ σύνοδον ποιησαντες ἐν 'ὶερουσαλὴμ γνησίως ὴμας απεδέξσντο καὶ αύτοὶ
μετ' εὶρήνης προἐπεμψαν καὶ ἐγραψαν πρὸς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τούς ἐπισκόπους ταῦτα·

2 'Η αγία σύνοδος ὴ ἐν 'ὶεροσολύμοις συναχθεῖσα τοῖς έν Αίγύτττῳ καὶ Λιβύαις
συλλειτουργοῖς καὶ τοῖς ἐν 'Αλεξανδρεία πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ λαῷ, αγαπη- 25
τοῖς καὶ ποθεινοτατοις αδελφοῖς, ἐν κυρίῳ χαίρειν.

5 Κατ” αξίαν τῷ τῷν όλων θεῷ εύχαριστεῖν ούκ αρκοῦμεν, αγαπητοί, έφ' οίς θαυμα-
Β σίοις ἐττοίησε παντοτε, ἐποίησε δὲ καὶ νῦν μετα της ύμετέρας ἐι‹κλησίας τὸν ποιμένα ύμῶν

1ο Βετ 5εοι.ιι·ίο 5ὶ5 ειοτίε Εμεεὶα εεὶτόιτε ινοὶ:ι.ὶ 2ιι1ι1 Βυτο 5ο5 Ρτ5ε€ο1-ί5οετ·ρτ5ίεί1εεΒ 5ετ Βίῦ2εεε Οιτεοε, ετ
ίεε εοτιετ τ1ίοΙ1ί: ί:οΙτ5ι1Βί: 12 Βετ Βτίοί ίεε ίι:ι 515551 Ε5εει1ι:ι5 νοο δοίιτ. Π 25, 57-58 ίῖὶ;›ε1·1:ιο1.ι1ι:ι1ει1,
5115 5ετι1 ίτιο Τὶιεοαοτμε Εεετοτ εο5. Μ5.το. 544 ί. 98ὶ® 5ὶ5εοὶ:ι.τείῖ5ί:. Ξο2σι:τ1. ΙΙΙ 21, 2 ε1τν5ὶιι:ιὶ: ίὶ1ι1 ὶτιι1·2. Τ5τ-
55σὶιί.ί‹:ὶ1 εΒί;ὶ55ὶὶ: 5ὶ:ει· 5ετ νομ Αί:ὶ:ι51ι. ὶτίετ. Α.τί5ι:ι. 25 ίο εὶεῖοὶαεοτ Ζιιε5ι:οτ11οΒ.ὶ15ι:ι5ο ννίο Βίοι· ι1:ιίί:5εί:είὶτε Βιτεί
5511 Βοίεὶ:ι.ὶ, 515 1111 Βίίτο 555 Ρτ5.ίεὶτί:ε11 ὶ:ιοία1:ι5.ὶ.ίοὶ1εο Αίτίεο 515 555 Κ5ίεετὶίι:ὶ:ιε Η0ίἶί55ετ 2ι.ι 55115211, ντ5.Ει1ει:ι5
Βίετ 5ίε Ι1ιιτοι.ιι1ίτ5ί: Ιίὶιτ 5ίε Κίετίὶτετ οείοτιὶειτι ίνίτ5; νἕῖ. 5ι1οΙ1 555 2ι.ι ὶ;ιίεί:. Α.τί5ι:ι. 51 (Μί5Βε 29, 756 Α/Β)
Αοεειοετὶττε 21 Αιιἱ 551· Βείεε νομ Αμέίοοὶιιειτι ι:ι5.οί:ι ΑΙεΧ5Β5ι·ίετι Ι58ε είοὶτι Α1ὶ:ι5Β5.είι1ε 555 Ρὶ5οοἘ 551·
ρ5ὶ55είι:ιεΒείεοὶ1ετι Βίεοὶπόἱε 5ι.ιτοὶ:ι είπε ίι:ι ]ειτ.ι55ὶοττι τ55εΒ5ε 5νι:ιο5ε εεὶσετι; ετ 5551 εεὶὶαεὶ: (ὶιίετ. Ατί511. 25 ;

ΒΚΟ ΒΕ

1 ύμῖν Ε® Βοὶκτ. ΤΙ1. Μοτιτί. ὴμῖν ΒΚΟΒΕ_ 4 ύμῷν Ξοὶττ. ΤΙ1. Μοιττἰ. ὴμῷν ΒΚΟΒΕ 5 φυλατ-
τοντες Β 11 ταῦτα -ί- ἐρμηνεία τούτων Β 12 5. Β5. ξς Β ἦ Β ιἦ Ε ί Νεστορίῷ › Κ
15 τοῖς Ε° Ξοὶττ. ΤΙ1. Μοοτἱ. τῷ ΒΚΟΒΕ® 15 ατταλειφῆναι Β 16 αύτοῦ Ξοὶττ. ΤΙ1. Μοοτἱ. αύτοὶ
ΒΚΟΚΕ 19 κληρικοὶ 5. Β5. Ο, ίτο Τεκτ: αδελφοὶ | οῦτως > Κ 21 κατα -ὶ- τὴν Β
25 προέγραφαν καὶ ἐπεμιμαν Ε 24 5. Β5. ἦ Β ἦ Κ ἦ Β Β Ε- ιἶθ Ε° Ι νοι· 55111 Οι·ιιΒ: ἐπι-
στολὴ τῆς έν 'ίεροσολύμοις ἐκκλησίας τῷν όρθοδόξων ἐπὶ τη είς 'Αλεξανδρειαν είσελεύσει αύτοῦ Κ [
τοῖς] τὴς Β 28 ύμῷν Εξ ὴμῷν Ε*



Αροὶοἔἰε εεοιιιπὶε 57¶ 3-58, Ι. (Πἰε ]ει·ι.ι5εΙεπιει· δγτιοἀε εμ ὰἰε λεγριετ) 18?

καὶ κὐριον καὶ συλλειΤοῦργὸν ῆμῷν Ἄθανὰσιον ὰποδοῦς ῦμῖν. Τίς γὰρ ῆλπισἐ Τι·οΤε
ΤαῦΤα ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν, ὰ νῦν ὐμεῖς ἔργῳ αΤι·ολαμβὰνεΤε; ὰληθῷς αἱ Ττροσενχαὶ ῦμῷν
εὶσηκοῦσθησαν Τταρὰ Τῷ Τῷν ὅλων θεῷ Τῷ κηδομἑνῷ Τῆς ἑανΤοῦ ἐκκλησίας καὶ ἐΤτιδὀνΤι
ῦμῷν Τα δακρυα καὶ Τοὺς ὸδνρμοῦς καὶ διὰ ΤοῦΤο Τῷν δεήσεων ῦμῷν ἑπακούσανΤι. ῆΤε

5 γὰρ ››ὡς ·ιΤρὸβαΤα ἐρριμμἐνα καὶ ἐοκνλμἐνα μὴ ἔχονΤα Ττοιμἑνα‹‹· διὰ ΤοῦΤο ἐΤι·εοκἑψαΤο
ὑμᾶς ὁ ἀληθινὸς Ττοιμὴν οῦρανὀθεν, ὁ Τῷν ἰδίων ·προβὰΤων κηδὀμενος, ὰ-ποδοῦς ῦμῖν δν
ἐΤιιθνμεῖΤε. ὶδοῦ γὰρ καὶ ὴμεῖς ·ιΤὰνΤα ὑπὲρ Τῆς ἐκκλησιαοΤικῆς εὶρήνης ·ιΤρὰ·ι·ι·ονΤες
καὶ Τῆ ῦμστέρα σῦμ·ιΤνἐονΤες ὰγὰπη ·ιΤρολαβόνΤες αῦΤὸν ὴο-πασὰμεθα, καὶ κοινωνήσανΤες
δι' αὐΤοῦ ὑμῖν ΤαῦΤας Τὰς προσρἠσεις δια·ιΤεμΤι·όμεθα καὶ Τὰς εῦχαριοΤηρίονς ἡμῷν εῦχὰς,

10 ῖν' εὶδῆΤε Τῷ οννδἐσιιῳ Τἦε ὰγαπης Τῆς πρὸς αῦΤὸν καὶ ἡμᾶς ὴνῷσθαι. οφείλετε δὲ καὶ
ὑπὲρ Τῆς εὐσεβείας Τῷν θεοφιλεο-ι·ὰΤων βασιλέων εῦχεσθαῃ οῖΤινες καὶ αὐΤοὶ γνὀνΤες Τὸν
·ιΤὸθον ῦμῷν Τὸν Ττερὶ αῦΤὸν καὶ Τὴν αὐΤοῦ καθαρό·ιΤιΤα ὰΤι·οκαΤαοΤῆσαι αῦΤὸν ὑμῖν μεΤὰ
·ιΤὰο·ης Τιμῆς καΤηξίωσαν. ῦΤτΤίαις οῦν ῦποδεξὰμενοι αῦΤὸν χερσὶ καὶ Τὰς ὀφειλομἐνας
Τιερὶ ΤοῦΤον εῦχαρισπιρίονς εῦχὰς ὰνα-πἑμκμαι Τῷ ΤαῦΤα ὑμῖν χαρισαμἑνῷ θεῷ οΤιου-

ι6 δασαΤε, ῦ·ιΤὲρ Τοῦ διαΤιανΤὸς ῦμᾶς χαίρειν σὺν θεῷ καὶ δοξέηειν ἡμῷν Τὸν κὐριον ἐν ΧριοΤῷ
'ὶησον Τῷ κνρίῳ ὴμων, δι' οῦ Τῷ παΤρὶ ἡ δόξα εὶς Τοὺς αὶῷνας. ὰμἠν.

Τῷν δὲ ῦΤτογραψὰνΤων Τὰ ὀνὀμαΤα„ εἰ καὶ ὶ φθάσας ἐδἠλωσα, ἀλλὰ καὶ νῦν ἔγραψα·
εὶσὶ γὰρ Τ Μάξιμος, 2 Άἐτιος, 3 Ἄρειος, 4 Θεόδωρος, 5 Γερμανός' 6 Σιλονανός, ὶ7 Παῦλος,
8 ΤἹαΤρίκιος, 9 Ἑλ·ιΤίδιος' ιο Γερμανος, ιι Εῦσἐβιος, Τε Ζηνὀβιος, Τ3 Παῦλος, Τὶ Μακρῖνος,

εο Ι5 ὶ-ὶἐΤρος, 16 Κλαῦδιος.
ΤαῦΤα βλἑ·ιΤοιτι·ες Οὐρσὰκιος καὶ Οῦὰλῆς καΤἐγνωσαν λοιπὸν ἑανΤῷν καὶ ὰνελ-

θὀνΤες εἰς Τὴν! Ἑὼμην ἐξωμολογἠσαντο καὶ αὐΤοὶ μεΤαγινὼσκοιττες ονγγνωμην Τε
·ηΤἠσανΤο καὶ εργαψαν προς 'ὶούλιον Τὸν ἑπἱσκο·ιΤον Τῆς ΤΤρεσβνΤἐρας 'Ρώμης καὶ ·ιΤρὸς
ὴμᾶς ΤαῦΤα. Τὰ μἑνΤοι ὰνΤίγραφα ὰΤτεοΤὰλη μοι παρὰ Πανλὶνοῦ Τοῦ ἑιτισκὀπον Τρι-
βἑρων.25

Μὶεοε 25, 721 Β) τινι· 2 οάει· 3 Βὶεοὶιϋἰε ὶπὁετεο εὶοὶτι νετεεετ; ὶιι αει· Ταε, πιει: νειΤι:.ἰΒε ὶτι αει· Εὶεὶο αει: Βὶεοὶιοὶ'
νοτι Οεεεετεε. Αὶαει· εμέ αετ Βεὶεο ιι:ιιιΒ Αὶὶπεοεεὶιιε οοοὶ: ὶα αὶε οοττὶεειιι Κὶτοὶιειιι εὶοεεετὶβειιι ι.ιι:ιεὶ Βὶεοὶιὸίο
οτὸὶαὶετὶ, Χετ:ει· εδεεεοὶιτ ὶπεοοα, μια ἀειοτι ὶὶδει· Ροὶμεὶμτο, εὶεο ποτε: Βοειμτιντιε εὶσι· οὶἰιεὶεὶὶοιτι Ροετεετευε,
περὶ: ἔὶεςιρεεο 2ι.ι εεὶεοεειιι, ινὶε 5οὶε.ι·. Π 24, 7. 8 εμε ιιαδεὶεεαατετ Ωαεὶὶο (εμε ερετοτεο Αοὶιὶεεοεὶκτεο δεὶ
5αὶσὶαι.ιε?) ὶσοτὶοὶιτετ 24, Ποτ Βηεί ὶετ νοτι Ξο:οπι. ΠΙ 2: ιῖιὶ:ει·ι:ιοι:ι1.τι:ιεο, αεμ Τὶποοὀοπιε Ιζεοτοι· Οοο.
Μακ. ΒΤ. 344 Ι. 996 ειι.ιεεοΙταεὶ”οὶ:. Ει·νι·5.ὶ1ι:ιτ ινὶτά ασε Ξοὶ:ι.ι·οὶὶ:›ει:ι νοτι Βοὶσ. Π 24, 3 _137, 5 Μτ. 9, 36
Τ7 Ζμ αοα Νειιτιετι, ὀὶε Ατὶι. εοὶιοει οδεα 5. ι3τ, 14 Ε. (νεὶ. Ζ. ι7 φθάσας ἑδὴλωσα) αμεεοὶατὶοδ, νεὶ. αειε
τὶοττ Αοἔεταετὶςτε. Ντ. 14 Μειοτὶτιμε οιιτ ὶαὶετ, εε ὶεε Μαοτὶτιμε νομ ]ε.ι:ι:ι.ι:ι.ἰο„ αετ ει:ὶ:ιοι;ι ὶιι Ατιτὶοοὶιὶοια 3: 5
μαά Νὶεειεε υατετεοὶπὶερ 2ι Βὶε ὶο ο. 58 Βετιῖιὶπεειτι Ετεὶἔμὶεεε ὶααὶσεο εὶ‹:Ι:ι, Με Ξοὶιννειτε: ΖΝΨ 34
(1935) ιμδ. εεπὶἕὶ: ματ, τιειοὶπ αει· Μειὶὶἐοαει· Βγτιοτὶο (ε. μτιτειι 5. 13δ. 17) νοιτι ]αὶ:ι:ο 345 εὶσεεερὶεὶτ.
Ηὶὶατὶμε, αετ αοα Ιετεὶοὶεοὶιεμ Οτὶεὶοαὶτεχτ αετ Ετὶκὶατμτιεομ αεε νειὶοοε ιιτια Πτεεοὶμε ϋοετὶὶείετὶ: (ΟΒΕΙ.
65, 143 Π.), εαετ :υ εὶετιὶ 1. Βτὶοί: ὶπαοο ερὶετμὶει ροεε ὶσὶειὶαἰμτια τοὶεεε. εεε, ανετα Ειετοεὶε Ροτἰιιὶ ει Ιἱοτοαμὶε
ὸει:οι:ιε.ὶ:Δ εεε. Αὶεο ὶπαὶοεο εὶὶε οεὶαετι ὶὶ:ι.ι·ει:ι ννὶὸεπμἱ 347 εὶοεετεὶοὶὶτ 24. Ρειμὶὶο ν. Τι-ὶετ, αει· ὶμ αει·
ηρετὶὶείεπιμε οτετ Βεὶ αει· δγτιοὸε νοα Α.ι·ὶεε 353 (θδὶἱῖ. 65, ιοε, ιο) ὶι:ι Ετεοὶπεὶομοε ττὶττ, ματ Ατὶαεοα-
εὶμε :ι.ι εὶὶεεετ Ζεὶὶ: _ ει· ννιιταε 355 οειοὶπ εὶεεο Οι-ὶεαὶ: (ἰ.ι1 Ρὶιτγἕἰεο εεατο ετ) νετὶσειαπτ _ ιππὶτ εὶὶεεεαι ἱϋι·
αεμ ρμοὶπὶετὶεοὶὶεο Κειπιρἰ αεε Ατὶεεαοεὶμε μοἔεὶπεμοτ ννἰοὶπτὶεοο Βοὶ:ι.ιι:ι:ιεμὶ: νετεοτἕῖ. Ὁοτ Βτὶεἱ αει Ατὶαατιει-
εὶιιε (§ 5) ὶεὶ: ὶὶαιτι νοτι αοα νετἱεεεετο αὶτοὶετ ιμεεἕεοεομ. Εε ὶεὶ: εδο: Βειπετκοοεννεπ, ὲὶεδ ετ ὶπι Οτἰ-
Βὶοαὶννοιτὶαμἑ Ηὶὶειτἰιιε αιιεὶα :ι.ιεαι:ιεὶὶοὶ1 ννατ

ΒΚΟ ΒΕ

ι ὑμῖν ΕΕ ὴμῖν Ε· 2 ἀλλὰ αληθῶς Ε Ξοε. Τὶ:ι. 4 ὑμῶν: Ε° ὴμῶν Ε· 7 ἐΤι·εθνμεῖΤε Ο |
ἢὶ±Εῖ5] ὐμεῖς Κ | Τι·ρὰ·ιΤεΤε Κ Β ῦὶ-ὶῃἐραὶ ὴμΠἑΡα Κ 9 ὑμῖν Ε® ὴμῖν Ε' ὶ ὴμῶν Ε® ὐμῶν
ΒΚΟΒ.Ε® ιο αγαπης Τῆς › ΒΚΟ 13 Τιμῆς › Κ Τ4 ὰναπἐμψαι οειοὶπ θεῷ Ν Κ
24 ὰΤι·εοΤὰλη ΒΕ ὰΤΤεοΤαλησαν Β* 24/25 Τριβἑρων Β Τιβἐρων ΚΟΚ Τιμἑρων Ε
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138 Αροὶοείει εεοιιοὁε 58, 1-6. (Πιειιοὶμε ι.ι. νεὶετιε εμ -]ι.ιΙὶι.ιε ν. Κοιτι ιυιὀ Αιὶιειτιεείμε)

Ἑρμὴνεία ἀπὸ Τοῦ 'Ρωμαικοῦ Τῆς πρὸς 'ὶουλιον ἐπισΤολῆς περὶ Τῆς μεΤα-
νοίας Οῦρσακίου καὶ ΟῦὰλενΤος

Β Κυρίῳ μακαριωΤόιΤῷ παπα 'ὶουλίῷ Οῦρσόικιος καὶ Οὐἀλὴς.
2 Ἐπειδὴ συνέοΤὴκεν ὴμᾶς πρὸ ΤουΤου πολλὰ Τε καὶ δεινα περὶ 'Αθανασίου Τοῦ

ἐπισκόπου διὰ γραμμόιΤων ῦποβεβλὴκἐναι γρὰμμασί Τε Τῆς σῆς χρὴοΤόΤὴΤος μεθοδευ- ει
θἑνΤες Τοῦ πρὰγμαΤος χὰριν, περὶ οῦ ἔδὴλὼσαμεν, οῦκ ὴδυνὴθὴμεν λόγον ὰποδοῦναι,
όμολογοῦμεν παρὰ Τῆ οῆ χρὴο-τόΤὴΤι παρόνΤων Τῷν ἀδελφῷν ὴμῷν πανΤων Τῷν πρεσ-
βυΤἐρων όΤι πὰνΤα Τὰ πρὸ ΤουΤου ἐλθόνΤα εὶς ὰκοὰς ὴμῷν περὶ Τοῦ ὀνόμαΤος Τοῦ
προειρὴμἐνου 'Αθανασίου ψευδῆ καὶ πλαοπὰ ἔοΤι πὰση Τε δυναμει ὰλλόΤρια αὐΤοῦ

8 Τυγχὰνει. διὰ Τε ΤοῦΤο ὴδέως ὰνΤιποιουμεθα ής κοινωνίας Τοῦ προειρημἑνου Άθα- ιο
νασίου, μὰλιοπα όΤι ·ὴ θεοσέβειὰ σου καΤὰ Τὴν ἔμφυΤον ἑαυΤῆς καλοκἀγαθίαν Τῆ πλὰνὴ

Ο ὴμῷν καΤηξίωσε συγγνὼμὴν δοῦναι. ὁμολογοῦμεν δὲ καὶ ΤοῦΤο όΤι, ἄν ποΤε ὴμᾶς
ί οὶ ἌναΤολικοὶ θελὴσωσιν ὴ καὶ αῦΤὸς 'Αθανασιος κακοΤρόπως περὶ ΤούΤου εὶς κρίσιν κα-

4 λἐσαι, μὴ ὰπέρχεσθαι παρὰ γνώμην Τῆς σῆς διαθἐσεως. Τὸν δὲ αὶρεΤικὸν "Αρειον καὶ
Τοὺς ῦπεραοπί3ονΤας αὐΤοῦ Τοὺς λέγονΤας· ››ὴν ποΤε όΤε οὐκ ῆν ὁ υὶός, καὶ όΤι ἔκ ιν
Τοῦ μὴ όνΤος ὁ υἱός ἐοπι« καὶ Τοὺς ὰρνουμἔνους Τον Χριστόν θεὸν είναι θεοῦ υὶὸν πρὸ
αὶὼνων, καθὼς καὶ ἐν Τῷ προΤἐρῷ λιβἐλλῳ ἑαυΤῷν ἐν Τῆ Μεδιολανῷ ἔπιδεδὼκαμεν, καὶ
νῦν καὶ ἀεὶ ὰναθεμαΤί3ομα›. ΤαῦΤα δὲ Τῆ χειρὶ ἑαυΤῷν γρὰψαιπες ὁμολογοῦμεν πὰλιν
ὁΤι Τὴν ἀρειανὴν αῖρεσιν, καθὰ προείπομεν, καὶ Τοὺς ΤαυΤὴς αῦθἔνΤας κοπεκρίναμεν εὶς
Τὸν αὶῷνα. Ἐγὼ Οῦρσὰκιος Τῆ ὁμολογία μου ΤαύΤη παρὼν ῦπἑγραψα· ὁμοίως καὶ εο

Β ιη Οῦὰλης. ὶ

Μ 3ς6Α ὶὶίυρίῷ ὰδελφῷ 'Αθανασίῷ ἔπιοκόπῷ Οῦρσὰκιος καὶ Οῦὰλὴς ἔπίσκοποι.
6 'Αφορμὴν εῦρόνΤες διὰ Τοῦ ὰδελφοῦ καὶ συμπρεσβυΤἐρου ὴμῷν Μουσαίου ἐρχομἐνου

πρὸς Τὴν σὴν ὰγὰπὴν, ὰδελφἑ ἀγαπὴΤἑ, δι, αὐΤοῦ σε καὶ πὰνυ προσαγορευομεν ὰπὸ Τῆς
'Ακυλίὴς καὶ εῦχόμεθα ῦγιαίνονΤὰ σε Τὰ γρὰμμαΤα Τὰ ὴμἐΤερα ὰναγνῷναι. δωσεις γὰρ εε
καὶ ὴμῖν θαρρεῖν, ἐὰν καὶ συ ἔν Τῷ γραφειν Τὴν ὰμοιβὴν ὴμῖν ἀποδῷς. γίνωσκε γὰρ ὴμᾶς
εὶρήνην ἔχειν μεΤὰ σοῦ καὶ κσινωνίαν ἔχειν ἐκκλησιασπκὴν, καὶ ΤούΤου γνώρισμα ὴ διὰ
ΤοὐΤων Τῶν γραμματων προσηγορία. ἡ θεία πρόνοια σε διαφυλὰ··ιΤοι, κυριε ὰγαπηΤὲ
αδελφέ.

8 Τὰ μὲν οῦν γραφἐνΤα ΤαῦΤα, καὶ αῦΤὴ Τῷν ἔπισκόπων ·ὴ ψῆφος καὶ κρίσις ὑπὲρ Το
ὴμῷν. όΤι δὲ οὐ κεχαρισμἐνα πἔποιὴκασιν οὐδὲ ἀναγκα3όμενοι παρα Τινος, βούλομαι συγ-

1 Βοι· Βτὶεἱ ὶετ ὶτα Ιετεὶαἰεοὶπεο ΟΤὶεΤ:ιει1ινοι·ι;Ιει.ιιτ οοὶ Η.ί.ὶει.ι·ίι.ιε Οοὶὶ. ειιατὶατ. Ραιἀε. Β Π 6 (ΟΞΕΙ. 65, ι.ς3)
ετὶιειὶτειι. Βὶε Βίοι· νοτὶὶεἕοοαο Βιἀεοὶιὶεοὶιε ῖὶὶαετεετεμμἔ ὶπαὶ: Αὶὶπατι. αιιεὶα ὶαίετ. Α.Τίειι1. 26, ὸοοὶ1 αίε Ηεε. ὶειεεοτι
είε ειιιε. νοτι ὶ:ιἰει· εοεοαὶαιπ είε Ξοιοαι. ΙΠ 23, 2-5. Ξοὶα. Π 24,5 ει·ινἔ.ὶ:ιι1τ είε. Νοτειι ε. Βά. ΠΙ
2: Πει· Βτὶεί ὶεὶ: εμε Ασιιίὶεὶα εεεοὶιτὶεὶιοο, νεί. Αι.ὶ1ει.οειεὶιιε' Βοιπετὶιυοἕειι ὶαὶετ. Ατὶαο. 26 (Μὶἕτιο 25, 724 Ο).
Πε: ὶετεὶμίεοὶαε Οι·ίἔίι:ι:ι.ὶὶ:οΧὶ: δεί Ηἰὶειεὶμε, Οοὶὶ. ειιιὶ:ίε.τ. Ρατὶε. Β Π 8 (ΟΒΕΕ 65, 145); εὶὶο Βτὶεοὶιίεεὶπε ίὶὶσετ-
εετωιπε αμοὶα Ατὶπειειειεὶυε ὶ1ιεὶ. ΑΤὶαι:ι. 26; αμε Ατὶιειιτι. Εετ εὶε Ξο:οι1ι. ΠΙ 24, 1-2 ϋὶπετοοσιεαεο. Ξοὶα. Π
24, 6 οτιν£.ὶιι:ιὶ: αει: Βτὶεί 3οΕ. Πιο Ιοὶεεμαεμ Ζεὶὶοιι οὶὶεὶεο αίε Ζμεεισιαιεαίαεεμμἕ αεε ετετεα Τεὶὶεε

ΒΚΟ ΚΕ

Τ ει. Κα. ξη Β ν Κ | Τοῦ > ΚΟΚ 6 λόγον -ὶ- λόγον Β, Βεὶεεμειιεἱειμε 7 Των: ¬ὶ- ἔπισκὀ-
πων Ο-, εετὶὶετ Ο° 8 ὴμῷν Ηὶὶ. ῦμῷν ΒΚΟΒΕ ιι ἑαυΤῆς] αῦΤοῦ Β ι: ἄν] ἐὰν Κ 19 Ταῦ-
Τας Κ 22 ει. Βά. ξἶὶ Β να Κ ἱὶοετεορπίτ: ἔπιοπολὴ Τῷν αῦΤῷν πρὸς Τὸν ὰγιον 'Αθανὰσιον Κ
2.5 ὰγα·ίὴὴΤὲ αδελφέ Κ., ινὶε οὶοειι 1ἱ® 25 σε > Κ 27 ἔχεινε › Κ 29 νοι· σει: Τεκτ ειὶε
Τὶτεὶ: διὴγὴσις Τῷν καΤὰ Τοῦς ΜελιΤιανους καὶ Τῷν παρ' αὐΤῶν καΤὰ Τοῦ πόπα 'Αθανασίου γεγενημένων
καπΤῦονΤος Εῦσεβίου Ε, α. Κα. Ξ Ε· ν Ε° ὶ ψῆφος] κρίσις Β ί κρίσις καὶ ψῆφος ~ ΚΟ 3ο ΤαῦΤα
ΒΕ ΤοιαῦΤα ΒΚΟ
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χωρουνΤων ῦμῷν άνωθεν ἐξ ἀρχῆς διὴγὴσασθαι Τὸ πρᾶγμα, ῖνα γνῷΤε ὡς οί μὲν ἔττίσκοποι
όρθῶς καὶ δικαίως βουλόμενοι ΤοιαῦΤα ἔγραιμαν, ὁ δὲ Οῦόιλὴς καὶ Οῦρσόικιος κὰν όψέ ποΤε
Τὴν ὰλὴθειαν ὼμολόγὴσαν.

Γὶἔτρος παρ' ὴμῖν πρὸ μὲν Τοῦ διωγμοῦ γἔγονεν ἐπίσκοπος, ἐν δὲ Τῷ διωγμῷ καὶ
ε ὲμαρΤυρὴσεν. οῦΤος ΜελίΤιον ἀπὸ Τῆς Αἰγῦ-ιΤτου λεγόμενον ἔττίσκοπον ἐπὶ πολλαῖς ἔλεγχ-

θἐνΤα παρανομίαις καὶ θυσία ἐν κοινη συνόδῳ Τῷν ἐπισκόπων καθεῖλεν. ἀλλὰ ΜελίΤιος
οὐ πρὸς ἑΤἐραν σὐνοδον καΤἑφυγεν οῦδὲ ἑο-πουδασεν ὰΤτολογ·ὴσασθαι Τοῖς μεΤὰ ΤαῦΤα,
σχίσμα δὲ πεποίηκε καὶ ὰνΤὶ Χριστιανῶν ΜελιΤιανοὶ μέχρι νῦν οἱ Τῆς ἐκείνου μερίδος
όνομὰ3ονΤαι. εὐθῦς Τε Τοὺς ἔττιοκόπους λοιδορεῖν ῆρξαΤο καὶ πρῷΤον αῦΤὸν ίἶἐΤρον καὶ

ιο Τὸν μετ' αῦΤὸν 'Αχιλλᾶν διἐβαλε καὶ μεΤὰ 'Αχιλλαν Ἄλἑξανδρον. ΤοῦΤο δὲ πανοῦργως
ἔπραπτε μαθὼν καὶ παρὰ Τοῦ Ἄβεσσαλὼμ, ίν', ἐπειδὴ διὰ Τὴν καθαίρεσιν ὴσχυνστο,
κὰν Ταῖς διαβολαῖς ότττστῆσαί πως Τους ακεραίους δυνὴθῆ. ΤαῦΤα δὲ πρὰΤτονττος Τοῦ
ΜελιΤίου γἔγονε καὶ ὴ ὰρειανὴ αίρεσις. ἀλλ' ἐν Τῆ συνόδῳ Τῆ καΤὰ Νίκαιαν ὴ μὲν αίρεσις
ἀνεθεμστίσθὴ καὶ οἱ Ἄρειανοὶ ἐξεβλὴθὴσαν, οῖ δὲ ΜελιΤιανοὶ όπωσδἠποΤε ἐδἔχθὴσαν· οῦ

16 γὰρ ἀναγκαῖον νῦν Τὴν αἰΤίαν όνομὰ3ειν. ὶ οῦπω γὰρ πένΤε μῆνες παρῆλθον, καὶ ὁ μὲν
μακαρίπης 'Αλέξανδρος ΤετελευΤηκεν, οί δὲ ΜελιΤιανοὶ δἐον ὴρεμεῖν καὶ χαριν ἔχειν, όΤι
κὰν όλως ἑδἔχθὴσαν, οἱ δὲ καΤὰ Τοὺς κὐνας οὐκ ἔττιλαθόμενοι ὥν ἔξὴρασαν πάλιν Τὰς ἐκκλη-
σίας ἐΤὰρα·ιΤον. Εῦσεβιος Τοίνυν ΤοῦΤο μαθὼν καὶ προισταμενος Τῆς ὰρειανῆς αἱρέσεως
πέμπει καὶ ὼνεῖΤαι Τοὺς ΜελιΤιανοῦς ἔιτὶ πολλαίς ἐπαγγελίαις. καὶ γίνεται μὲν αῦΤῷν

20 κρῦφα φίλος, συνΤό·ι·τεΤαι δὲ αῦΤοις είς ὁν ἑβουλἔτο καιρὸν. Τὴν μὲν οῦν ἀρχὴν προσἔιτεμπε
ΤτροΤρἔπων δἑξασθαί με Τους περὶ Ἄρειον, καὶ ὰγρὰφως μὲν ὴπείλει, γρὰφων δὲ ὴξίου.
εὶετ Αροίοείε, αει· αίε ὰτεί ίίίτ Αταεαεείιίε επί Ξναοαεα Βεἱείὶτεα Πι·ί:εί.ὶε ειιίὶίιὶιτί. Μίτ ετοθετ Βετεοὶίαιίαε
ευί αίε ρι.ιὶ›Ιί:ίεί:ίεοΙιε Ψὶ.τὶι:ι1ι·1ε αεί: Α. αίοὶετ, ινίε εε Ξίίτ είτι ὶτὶετεε ὶ1ίετο1·ίε‹:ὶ:ιεε νετείεασαίε αετ Βτίείε ετ-
ίοταετίίοὶε ἕεινεεεα ινειτε, σίε α1ει.ι:ει·ίεε ΤγΤίειι:ιε. ὰίεεεα νοι·εαἔεετεΙ1ί:. Βίεεε Ιϋαττ ετ ίετετ νοτ, αεοααεαί ειιί
Οτμαα αει· Βτίείε σεα Εεεετα αίε Ξ51αοαειΙὶσεε‹:ὶ:ι.ὶιῖιεεε ία ίὶιτετ εεεὶεὶίοίίεα Βεἔίίίαείααἕ αίε νὸὶὶίε είααεατίε ετ-
εοὶίείαεα α1ι.ιΒι:ει:ι. Αὶὶεταίαεε είαἀ ειὶὶε τὶτοί Βεὶετεεε ἱυτ Αί:ὶ1ε.αεείι.ιε ματετ Ρτοεεεὶ: αετ Οτίεαεεὶεα ετεειαεετι;
αεε ινίτεὶ αίοατ εεεεἕτ. Νι.ιαι:ι:ιεὶ11· ο. 59 Β. εοὶὶ είαε εεὶειτ εοτείεὶτίεε Αιιενναὶιί αμε σεα Πτὶεμααεα αετ τντίεοὶίεα
δναοεὶε, αίε νοτι εεὶ1τ είὶεεταείαεα, αίε ννίοὶιτὶεείεα Παιείααὸε νετεοαινείεεαείεα Νοεεα ι.ιαε.ι·εὶει:ατ είαεὶ, άεα
Βεινείε ετδτίαεεα, είεΒ αίε ὰτεὶ Ξναοεὶεα αίοὶιί: καΤὰ χὰριν (νεί. Ξ. 167, 5. 17) ἱίιτ Ατὶεεαεείνε εείεὶὶτ είσα.
Οτὸθτεατείὶε ννεττίεα αι.ι1· αίε όετα 5οὶ1.ι·είὶ:εα αετ εὶεκεααιίαίεοὶιεα Βναοσε ὶεείεεὶεείεα ῖΞι·1‹ι.ιι·1τ1ει1 αιίτεετείίε
(ε. οὶιετι αίε Νοτεα εμ Ξ. 89). Βετ Οεεεαετεαἀ αεε 2. Τείὶεε εὶει· Αροὶοείε ίεί: είαε τεε ίααίοείε, σίε Βεινείε-
ὶιτείτ αετ Πτὶεαααεα Ιίεετ αιτία Βεειϊιαόεε 4 Ρεττιιε νπιτοὶο εια 24. 11. 311 Μαι-ὶ:γΤετ, νεί. Ξοὶ1ιινε.1·ὶ:: ΝΟΟ
19ο4, 5:93 5 Αεὶιεαεείιιε εεεὶὶε άεα Μει.ι·ὶ:5×·ι·ε1·ὶ:ίεοὶ1οί Ρετ:-με αεττι Μεὶίείιίε ιαίε είαει· εαἱἰεὶὶοαἀεα
Βεετυαιίααε εεἕεαὶίὶσετ, νεί. Αταεα. ερ. ασ ερίεο. Αεε. ει: Είδνεε 2: (Μίἕαε 25, 589 Α) ααα δοιοτα. Ι 15, 1,
ε. 5οΙ1ινε.τ·ι:: ΝΟΟ 19ο5, 186ἱ. παρανομίαι μασ θυσία Ι·:οι1.ι:ιί:ε αει· Βίεοτίετ Μ. εὶ1ετ Ρεετιιε νοτινετίεα,
αετ Ι..ερεί :ι1τ Βιιθε :ι.ιΙίεΒ ααα εὶεσιιτοα αίε Ζι1οὶ:ιτ ὶοοὶεετεε 6 Μ. ννιιτὰε 3ο6 εΧὶ1οι:τ1ιαι.1αί:ίει·ὶ:, νεί.
Βοαιναττι ΝΟΟ 19ο5, 175) 6/7 ΜελίΤιος οῦ _ κστἐφυγεν: ττιετι ι11ι.ιΒ ετεεαεεα, Μ. ὶ:ει1ει.ὶ:ιττι είοὶε ειίεο
μακεαοαίεεὶπ, αίεὶιτ ννίε Ατὶεεαεειιιε, αετ εεὶὶσετ αεεα σεα ι›ι.ιαὶ:εΒ·ι·Ειι1εὶετεαε Ααὶεὶεεεα εείτιετ Οεεαετ εὶεα Ια-
ετε11:ει1:ι.ιε νοα δγαοεὶε 211 δγαοαε εττίὶτὶ: ίααεαίεὶτ 1ο Οεαειιιε Βείεα ίὶίι· Αοὶίίὶίεε ὶεεεεα είοὶε αίοίιί:
εταιίτίεὶα. Ψεε ὶίίιετὶίείεττ ίετ, ὶσετιιὶεί: ειιιἱ Κοταδίαετίοα. Μεὶα· ε.Ιε Ταεοεὶοτετ ΙΤ. ε. Ι 2, 8 ὶεεεειιετ: ετ ννει·
Ιτατιε Ζείί: Βίεοίιοί (νεί. σεεμ Οείεείμε ΙΙ 1, 14.15: 5 Μοα.), ίεί: αὶοὶπ ειι εεεεα. Αίεκεαείετ ίεὶ: ινοὶεί
εοὶιοα 315 ίαι Αταί; 11 νεί. ΙΙ. Βεε. 15, 1ίΞ. 13 Οεταείατ ίεί: Νίοεα 325 15 Αὶεκεαὰει·
ετετὶ: αεοὶε νοττεεὶε :ι.ι αεα Κερίί. ετα 17. 4. 328. Βίε ἱίίτιί Μοαειτε ὶεϋααεα είοὶι αμτ ειαί αίε 2. δεεείοα
νοα Νίοᾶα., Εαὀε 327 `οε:ίεὶ1εα, ε. Ζείτεοὶιτ. ί. 11ε1ιί:. ννίεε. 33 (1934) 156Ε. 17 νεί. Π. Ρεὶ:τ. 2, 2:
17ίΞί. Βίε Ιπίετ Ειίε :ι.ιτ Πτ1Ι1εααι:ὶίοΙ1Ι¬1είὶ: ί.ι:ι εὶ.ὶεεα:ιεί11ε νοτννϋτίε νεταϋοατίετεα ΒεΤίοὶ1ί:ε ιαίίεεεα ειίί Ετ-
είεαίεεε είείεὶε :ι1 Βεείαα αετ Ατατεεείτ αεε Ατίιειαειείιιε εαερίείεα, ειίε εε είοὶ1 11111 αίε αι.ιτοὶ:ι αίε 2. Βεεείοτι
νοα Νίοἑε ὶπεε.‹:ὶ1ίοεεεαε Ἡνίεἀετεαίαεὶεαίε αεε Ατίμε ὶ1εαεὶεΙί:ε; ίὶὶσετ άεα νετίιεαὀὶααεεα ννετ Αὶεκεατὶει·
εεεεοτδεα, ε. ῖξτὶιτ. 3: (ΠΙ 66) ιι. Ζείτεοὶπ. Ξ. αει.ιί:. νὶἴίεε. 33.(1934) 155. Πίε νοτεείαεε ὶεεὶοεα είοὶ:ι νοι·
33ο εὶεεεερίεὶτ

ΒΚΟ ΚΕ

1 ῦμῷν Β: ὴμῶν Β·Β 2 ΤοιαῦΤα) ΤαῦΤα Κ 1ο διἐβαλλε Β 11 'Αβεσαλώμ ΒΕ 12 ἀπα-
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140 Λροὶοείε εεοιιαιὶε 59, 5-60,4. (Κοαειε.αι.ία εα Αταεαεείμε)

ἐπειδὴ δὲ ὰνΤέλεγον) 'μὴ χρῆναι' φασκων 'δεχθῆναι Τους αίρεσιν έφευρόνΤας καΤὰ Τῆς ὰλὴ-
θείας καὶ ὰναθεμα·ι·ισθένΤας παρὰ Τῆς οὶκουμενικῆς συνόδου', ποιεῖ καὶ βασιλέα μοι γρὰφαι
Τὸν μακαρίΤὴν ΚωνστανΤῖνον ὰπειλὴν ἔχονΤα, εἰ μὴ λὰβοιμι Τους περὶ Ἄρειον, ΤαῦΤὰ
με παθεῖν, ὰ πρόΤερον καὶ νῦν πέπονθα. Τὸ Τοίνυν μέρος Τῆς ἔττιοΤολῆς ἐοΤι ΤοῦΤο,
καὶ παλαΤῖνοι ΣυγκλήΤιος καὶ ΓαυδένΤιος ἦσαν οἱ κομίσανΤες Τὰ γρὰμμαΤα·

Μέρος έπισΤολης Τοῦ βασιλέως ΚωνσΤανΤίνου
. . . Έχων Τοίνυν Τῆς ἐμῆς βουλήσεως Τὸ γνώρισμα ὰπασι Τοῖς βουλομένοις εὶς

Τὴν ἐκκλησίαν εἰσελθεῖν ὰκωλυΤον παρὰσχου Τὴν εῖσοδον. ἔὰν γὰρ γνῷ ὡς κεκὼλυκὰς
Τινας αῦΤῷν Τῆς ἐκκλησίας μεΤαποιουμένους ὴ ἀπεῖρξας Τῆς εἰσόδου, ὰποστελῷ παρα-
χρῆμα Τὸν καὶ καθαιρὴσονΤὰ σε ἐξ έμῆς κελευσεως καὶ Τῷν Τόπων μεταο·ιὴσονΤα. . .

Ἐπειδὴ Τοίνυν καὶ βασιλέα γρὰφων ἔπειθον “μηδεμίαν είναι κοινωνίαν Τῆ χριστο-
μὰχῷ αὶρέσει πρὸς Τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν', ΤόΤε λοιπὸν Εῦσέβιος Τὸν καιρὸν ὁν οννεφώ-
νὴσε μεΤὰ Τῷν ΜελιΤιανῷν προφέρων γραφει καὶ πείθει ΤοῦΤους πλασασθαι πρόφασιν,
ίν', ὥσπερ κατὰ ὶἹέΤρου καὶ 'Αχιλλα καὶ "Αλεξανδρου μεμελστὴκασιν, οῦΤω καὶ καθ' ἡμῷν
ἐπινοὴσωσι καὶ θρυλὴσωσι. πολλὰ μὲν οῦν 3ὴΤὴσανΤες καὶ μὴ εῦρόνΤες ῦοΤερον μετὰ
γνώμης Τῷν περὶ Εῦσέβιον οννΤιθέασι καὶ πλὰΤτονΤαι πρωΤὴν κατηγορίαν διὰ 'ίσίωνος
καὶ Εῦδαίμονος καὶ Καλλινίκου περὶ ο-τιχαρίων λινῷν, ὡς ἐμοῦ κανόνα Τοῖς ΑίγυΤτΤίοις
έπιβαλόνΤος καὶ πρωΤους αῦΤοὺς ὰπαιΤὴσανΤος. ἀλλὰ πρεσβυΤέρων ὴμστέρων εὑρε-
θένΤων ἐκεῖ καὶ βασιλέως ὰκουονΤος κα·-τεγνὼσθησαν. ὶ οἱ μὲν οῦν πρεσβῦΤεροι ὴσαν
'Απις καὶ Μακαριος, ό δὲ βασιλεὺς γρὰφει καΤαγινὼσκων μὲν 'ίσίωνος, κελευων δέ ἐμὲ
ὰπανΤῆσαι πρὸς αῦΤὀν. καὶ Τὰ μὲν γραφένΤα ἐστὶ ΤαῦΤα·

'Ο δὲ Εῦσέβιος μαθὼν πείθει περιμένειν αῦΤους. καὶ έλθόνΤος μου καΤηγοροῦσι πὰλιν
Μακαρίου μὲν περὶ ποΤηρίου, ἐμὲ δὲ οὐ Τὴν Τυχοῦσαν διαβολὴν, ὰλλὰ Τὴν ὰνωΤὰΤω πα-

4 ὰ πρόΤερον καὶ νῦν πἔττονθα, αίε νει-ι.ι1Τεί.ὶι.ιαεεα ία ΤγΤι.ιε ααα 3 56 5 δν-αοὶεί:ίι.ιε ααα Οεααεαείαε είαε!
αεοὶι Ὁτὶε. 34. 43; ΠΙ 75, 6 μαγιοΤριανοί, εὶεο εεεαεεε ία τεὶειιε 6 Βεε Βτίείὶτεηαιεατ (= Ὁτὶ-1. 45)
ίιὶιεταίαετατ νοα ὶείετ: Ξοὶια. Ι 27,4, ειιε ίὶιιια 5ο2οα1. Π 22, 5, Οεὶεε. ΠΙ 14. Τὶεεοαοτιιε Εεετοτ οοὰ. Μετα.
344 Ι. 56ὶ®. Νοεεα ε. Βα. ΠΙ 15α. Βίε ὶοὶηεαόεα Ετείεαὶεεε ὶεεὶσεα είοὶε 33ο-331 εὶεεεερίεὶε. Αεὶεεαε-
είαε ε‹:ὶ:.τείὶ:ί: εαι 5οὶ:ι.ὶιιΒ αεε 4. Ἑεετδτίεἱεε ειι Οεεεια 332 (ρ. 3 5, 18Ε. Οιιτετοα ία εαεεαίεοαετ ἰἶὶσετεετειιαε):
Τὴνδε Τὴν έΤι·ιοΤολὴν από κομιΤὰΤου ἔπἐμψαμεν δι' όφφικιαλίου δέδοΤαι ῦπό Τοῦ ὰλὴθῷς θεοσεβοῦς 'Αβλα-
βίου Τοῦ ἔπὰρχου Τοῦ πραιΤωρίου. ἐν ι‹ομιΤὰΤῳ γὰρ εὶμι μστακλὴθεὶς ῦπὸ βασιλέως ΚωνοΤανΤίνου είς όψιν
αὐΤοῦ· ἀλλ' οί ΜελιΤιανοὶ οί έκεῖ παρὸνΤες φθονοῦνΤες διἐβαλον έμὲ έπὶ Τοῦ βασιλέως. κοΤαισχυνθένΤες δὲ
ἐρρίφησαν ὡς συκοφὰνΤαι διὰ πολλῷν ἑλεγχθἐιττες° εὶσὶ δὲ οί ριφἐνΤες Καλλίνικος 'ίσίων Εῦδαίμων ὁ καὶ Γελεῦος
[εωοίοοὼ μ`ο οσα] 'ίερακὰμμων ό διὰ Τὴν Τοῦ ὸνόμαΤος αίσχυνὴν Εῦλόγιον έαυΤὸν καλέσας (ε. Ξεὶτιιναττε
ΝΟΟ 1911, 369). Βίεεε Νοίί: ταιιίζὶ αείί: ἀεατι οοεαετεὶπεααεα Τεκὶ: ὶ1οα1ὶ3ίι:ι.ίετ-ί: ννετεὶεα. Πεαεοα ααὶσεα αίε
Μεὶίτίεαετ Κεὶὶίαίὶ-1ι1ε ν. Ρεὶιιείατα (Ξ. 15ο α1·. 25; Ερίρααα. ααετ. 68, 5, 3; ΠΙ 145, 22), Ιείοα ν. Αὶὶατίρε
(5. 15ο α1·. 21), Ειιαειίιιαοα ν. Τειαίε (Ξ. 15ο ατ. 26; ννεε εεία Βείαεα1ε οεὰεμέετ, ίεὶ: αίοατ Ιιίατ), Ηίετεὶίεαε-
ιαοα (εοαεὶ: αίοὶεε ὶεεὶτειαατ), 33ο ίὶ1.ι·ε Κὶεεεα εταοὶσεα. Ζι1ι:ιἐ‹:ὶ1εὶ: νετὶααὶεα αίε Βείαεα Ζ. 2ο εεαειαατεα
Ρτεεογτετ αίε δεοὶαε εὶεε Αεὶεεαεείαε (211 Αρίε νεί. οδεα δ. 34 Ντ. 14; Μαοαιίαε ίεε αετ ιιατεα νίεὶ δεερτοοαεαε
ειὶεκειαὰτίαίεοὶεε Κὶετίὶεετ). Βειαιιί ετὶ5Βί: ῦοαείαατία εὶειε ία άεα Ηεε. αίοαί: εταεὶτεαο δοὶετοίὶοεα, εἔιινε. 331
22 Ια άετ Τεὶ: ὶσὶίεὶεεα άίε Μεὶίείειαετ ε.α:ι Ηοἱε, ινίε αετ οδεα Ζίίτίει-τε Εεεεὶστίεί ὶεὶ:ι1-Ε 23 Πίε νοτίαὶὶε ταίὶ:
αεια εετὶποοὶεεαεα Κεὶοὶι αεε Ιεοὶιγτειε αειῖιεεεα ετναει 33ο ἱειὶὶετι, ία αετ Τετ ννείὶζὶ αεε Κερα. :ι.ι1ι:ι 2. Εεετδτίεἱ
νοα είαετ νίείτετίοαετείεε αεε Αεαααεείαε, εὶίετὸίαεε ία σίε Ταεοείε 2ι1 Βετίεατεα, ε. ιιατεα δ. 154, 11 ΕΕ; 143, 1
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σῷν, όΤι δὴ καΤὰ βασιλέως γενόμενος ἔπεμψα γλωσσόκομον χρυσίον Φιλουμένῳ Τινί.
ό μὲν οῦν βασιλεὺς καὶ περὶ ΤαὺΤὴς έν Τῆ Ψαμαθία ήκουσεν ὴμῷν, αὺΤοὶ δὲ συνήθως καΤα-
γνωσθένττες ἐρρίφήσαν. καὶ γραφει Τοῖς λαοῖς έπανερχομένων ήμῷν ΤαῦΤα·

ΚωνσΤανΤῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς Τῷ λαῷ Τῷ κατὰ Άλεξὰνδρειαν καθολικῆς
3 ἐκκλησίας.

'ΑγαπήΤοὶ ὰδελφοί, προσαγορεὺω ὺμας ἔπικαλοὺμενος Τόν θεὸν Τόν Τῆς έμῆς βου-
λήσεως μέγιστόν μαρΤυρα καὶ Τὸν Τοῦ ήμεΤέρου νόμου μονογενῆ δημιουργόν, ός καὶ
Τῆς 3ωῆς προκαθέ3εΤαι Τῷν όιπὰνΤων καὶ Τὰς διχονοίας μισεί. πλὴν Τί αν εῖποιμι; όΤι
καλῷς ὺγιαίνομεν; ὰλλ' έξῆν καλλίονος ὰπολαῦσαι Τῆς εὺρωοπίας, εί ὺμας αὺΤοὺς ὰμοι-

ίο βαδὶς ὴγαπαΤε ἀποσεισαμενοι Τὰ μίση, δι' ὥν Ταῖς Τῷν ἔρεσχὴλοῦνΤων Τρικυμίαις Τὸν
λιμένα Τῆς ὰγὰπής ἔγκαΤελίπομεν. φεῦ Τῆς ὰΤοπίας ΤαὺΤὴς ° όσα καθ' ἔκὰστὴν ὴμέραν
συμπΤὼμαΤα Τοῦ ονγκεχυμένου φθόνου κινεῖΤαι. οῦΤω πρὸς Τὸν λαὸν Τοῦ θεοῦ μεΤῳκίσθὴ-
σαν αἱ δυσφήμίαι. ποῦ Τοίνυν Τῆς δικαιοσὺνὴς ή πίοΤις ανακεχὡρὴκεν; όπου γε είς Το-
σοῦΤον Τῆ Τοῦ σκόΤους ὰχλὺι περιβεβλήμεθα οὺ μόνον διὰ Τὴν πολὺπλοκον πλὰνὴν, ἀλλὰ

Τε καὶ διὰ Τὰ Τῷν ὰχαρίστων έλαΤΤὼμαΤα. Τῶν μὲν Τὴν ὰνοιαν βραβευόνΤων ὰνεχόμεθα,
Τῷν δὲ Τὴν ἔιτιείκειαν καὶ Τὴν αλήθειαν διακρουομένων αίσθανόμενοι παρενθυμοὺμεθα.
Τί Τὸ δεινὸν ΤοῦΤο Τῆς ὴμστέρας κακίας; Τοὺς ἔχθροὺς οὺκ έλέγχομεν, ἀλλ' έπόμεθα Τῷ
λὴο-τηρίῷ, δι” οῦ όδόν Τινα ἑαυΤῆ, ίν' οῦΤως είπω, ή Τῆς απωλείας ὰΤτόιΤη μὴδενός ὰιττι-
κειμένου ραδίως εἰργασαΤο. αρα οὺδεμία ἐοπὶν αίσθήσις ουδε καΤὰ χαριν Τῆς κοινῆς ὰπαν-

εο Των φύσεως, εΐ γε Τῷν Τοῦ νόμου προοΤαγμό·των ὴμελήσαμεν; ὰλλ' ἐρεῖ Τις· καΤὰ φὺσιν
ή αγαπη ἐξευρίσκεπαι. Τί οῦν όΤι ὴμεῖς καὶ Τὸν Τοῦ θεοῦ νόμον πρός Τῆ εὺφυία σχόνΤες
ὰνεχόμεθα Τῆς όχλήσεως καὶ Τοῦ θορὺβου Τῷν ἔχθρῷν πυρσοῖς Τισιν, ὡς ἔοικεν, έξαππο-
μένων; καὶ οὺ·χ ὁρῷμεν όφθαλμοὺς ἔχονΤες οὺδὲ αὶσθανόμεθα, καίΤοι Ταῖς Τοῦ νόμου αίσθή-
σεσιν όνΤες πεφραγμένοι. όπόσή αρα Τιπόὴσις Τὴν ὴμετέραν 3ωὴν καΤείλήφεν, όπου

εε γε ὴμῷν ἑαυΤῷν οῦΤως ί ὰμελοῦμεν καὶ ΤαῦΤα ὺπομιμνήοΤ‹ονΤος Τοῦ θεοῦ; είΤα οὺκ ἔο-τιν
ὰφόρὴΤον Τὸ κακόν; οὺ πολεμίους ὴγεῖσθαι προσήκει ΤοὺΤους, οὺ ὶ Τὸν οίκον καὶ Τὸν
λαὸν Τοῦ θεοῦ; έμπαροινοῦσιν ὴμῖν καὶ ἔγκαλοῦσί γε οἱ πανὼλεις έκεῖνοι καὶ έπιπλήσ-
σουσιν ἔκ Τῷν ένανΤίων ὴμῖν. μεθ' όσης δὲ ὰπονοίας ΤοῦΤο πρὰΤτουσιν, ὺμας αὺΤοὺς
έννοεῖν ὰξιῷ. οί γὰρ μωροὶ ἔττὶ Τῆς γλὡΤιΤις κειμένὴν ἔχουσι Τὴν κακίαν. οῦΤοι γοῦν

εε μολιβδίνας Τινὰς ὁργὰς έπιφέρονΤαι, ως έαυΤοὺς μὲν καΤ' ὰνΤίδοσιν πλή·ι·τειν, ὴμας δέ
πρός κέρδος Τῆς οὶκείας κολὰσεως ὰπὰγειν. καὶ ὁ μὲν καλως διδαξας πολἑμιος κρίνε¬
Ται, ὁ δὲ Τὴν Τοῦ φθόνου κακίαν προβεβλὴμένος ἐκεῖνος Τήν Τοῦ λαοῦ ὴμερόΤὴΤα οὺ δεόνΤως

1 Ρα.ί.Ιοεὶ:. Ι 9 (1ο, 23 Βίαεε) αεαατ Ρα. μὰγιοπρος 2ι1τ Ζείτ νοα Νίεεα. (οα μαγισ-τριανόςἔ). Ετ αεεεεαεί
αίε εαατεεειέοτ ίατ Βοααταε ειτα Ηοἱε Κοαείειατίαε εέιινα ία1 ]ει.α.1·ε 313 (Ορταταε Ι 26; ΟΞΕΙ. 26, 28, 2); αεεα
αίίτα αεα1 αίεαὶ: είαννειααἱτείεα Ζεαεαίε αεε Ραίὶοετ. αίοατ 2α ΒΤοΒεα ὶινεττ αείὶεἕεα, ααα αεὶιεί· ε.ααεαα1εα,
ααθ ετ 331 αοεα εαατεεατοτ ννετ (νεί. Οοαείτογ 2α Εοα. Ταεοα. ΙΙ 29,2) ααα Αταειααείαε Οείαὶίίἕαείτεα
αεί αεα νετααααὶααἔεα νοτ Κοαείααεία ίεε, ινίε Αεααα. οαεααετ ααοα αεε ρτειεί. ρ1·εεί:. Ααὶεαίαε είοαετ
εεία ὶτοααίε 2 Ρεεαεεταία, αειίεετὶίεαεε Οατ αεί Νίὶίοαιεαίεα. Πε Αεαεααείαε αεα Εεεὶ:ὶ:ι1-ίεἱ 2α 332
νοαι Ηοίίεἕει· εεαεείατ, αεὶ: ννοαὶ αίε Μεταεααὶααε Εααε 331 ετετίεείαααεα. Βεαειεα είαα αὶίε νοτίααε,
αίε :ι.ι αεα Ααίαειεεα ίααττεα, 2ι.ι αείίετεα 4 Βειε δοατείαεα (= ίΞι·ί‹. 47) ίεε αατ αίετ ααετίίείετί;
αεαα Ταεοαοτετ εεατείαέ ααι· είαε δίεὶίε (ε. ααίεα) ααε, ααα Οείεείαε ΙΠ 16,1-3 είαε α:ιίὶ: εοαινετεα
Ιαεετροὶαείοαεα αεα Τεκτ Ταεοαοτετε ννίεαετ. Κατεεε Βεεεεί: αεί $ο2οι11. Π 22, 8. Βετααι: νοτ Οείετα 332
29 νεί. Ξίτ. 21, 26? 31 Ε. Οεαεείαί: ίεέ Αίταειαεείαε ααα αίε Μεὶίτίειιίει·
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κσταλαμβανει, πορθεί, καΤαναλίσκει, καὶ ἑαυΤόν κακοθελεῖ ἐγκωμίῳ κοσμεί καὶ συνΤίΘὴσι,
Τὴν δὲ αλήθειαν ανστρέπει καὶ Τὴν πίστιν ὰΤταΤξ1, μέχρις οῦ Τῷ οὶκείῷ σννειδόΤι φωλεὸν
καὶ κρυππήρίαν ἐΤτι3ήΤήσας εῦρή. αῦΤη γοῦν αὺΤοὺς ή οΤ‹αιόΤὴς ὰθλίους ποιεῖ, όΤαν
προπεΤῷς ἑαυΤοὺς αναξίους όνΤας αποδέχωνΤαι λἐγονΤες· 'φεῦ Τῷν κακῷν· ἐκεῖνος πρεσ--
βὺΤερός ἐστι καὶ ἐκεῖνος παῖς, ἐμοῦ ὰΤι-τσται ὴ Τιμή, ἐμοὶ όφείλεΤαι, ἐκείνου περιαιρεθῆ,
ἔττεὶ αὺΤὸς ἑμαυΤῷ ὰφαρπασας απανΤας ἔιΤ” ἐξουσίας απολέσαι πειρὰσομαιἴ λαμπρα
Τις ή Τῆς μανίας ἐκβόήσις, Ταγμστα καὶ συλλόγους ή, ίν' οῦΤως είπω, ὰρχιαιρεσίαν Τῷν
ὰΤόπων ΤούΤων συστὴμαΤων ὶδεῖν. ῷ Τῆς ὰΤοπίας ὴμῷν, ίν' οῦΤως είπω, ἐπὶ Τῆς
ἐκκλησίας Τοῦ θεοῦ ανοίας ἐστὶν ἐπίδειξις. είΤα οὺκ αἱδοῦνΤαι; οὺκ αὐΤοὶ ἑαυΤοὺς ιμἐγουσιν
οὐδὲ Τὰς ψυχὰς δακνονΤαι, ίνα νίν γοῦν κσΤανΤικρὺ Τῆς απόιΤης καὶ Τῆς ἐρεσχὴλίας αξιόν
Τι φρονεῖν δόξωσι; βία μόνη ἐσΤὶ Τοῦ φθόνου Τοῖς ίδίοις ἐττερειδομένὴ φαρμὰκοις. οὐδὲν
ίσχυσαν οἱ πονηροὶ κστὰ Τοῦ ἐπισκόπου ὺμῷν, ἐμοὶ πιστεὺσαΤε, αδελφοί. οὺδἐν ἔΤερον
ἐσττουδὰκασιν, ή ίνα ι‹αΤαΤρίκμανΤες Τοὺς ὴμεΤέρους χρόνους μηδεμίαν χώραν ἔν Τῆ 3ωῆ
ΤαὺΤη μεΤαμελείας ἔχωσιν. ἐπικουρήσστε Τοίνυν ὺμῖν αὐΤοῖς, παρακαλῷ, Τὸ φίλΤρον Τὸ
ήμέΤερον αγαπήσατε καὶ πανΤὶ σθένει διὼξστε Τοὺς Τὴν Τῆς ὴμετέρας όμονοίας χὰριν
ὰφανί3ειν ἔιΤιθυμοῦνΤας καὶ πρός Τόν θεόν ατιΤιδόνΤες ὺμας αὺΤοὺς ὰγοιπαΤε. ἐγὼ γὰρ
Τὸν ὺμἔτερον ἐπίσκοπον 'Αθανασιον ασμένως προσήκαμὴν οῦΤως Τε προσεφθεγξαμην
ὡς ανθρωπον αὺΤὸν θεοῦ όνΤα πεπεισμένος. ὺμέΤερόν ἐστι ΤαῦΤα συνιέναι, οὺκ
ἐμὸν κρίνειν. Τὴν γὰρ παρ' ἐμοῦ πρόσρὴσιν αὺΤὸν Ἄθανασιον ὺμῖν διακονῆσαι Τὸν
αίδεσιμὼΤαΤον αναγκαῖον ὴγησαμην ἐννοῷν Τὴν ἔττιμἐλειαν Τῆς ἔιτιεικείας αὺΤοῦ, ήΤις
οὺκ αναξίως Τῆς είρὴνικῆς μου πίστεως είς Τὸ ὰγαθὸν Τῆς σωΤηριὼδους γνωμης κστέχεται
δισιΤανΤὸς καὶ ἔξει Τόν προΤρέπονΤα λογισμόν. ὁ θεός ὺμας διαφυλὰξει, αδελφοὶ αγα-
πὴΤοί. ί
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Ἱ-οὺΤων οῦΤως πραχθένΤων πρός όλίγον ὴσυχὰσανΤες οί ΜελιΤιανοὶ παροξὺνονΤαι ί
παλιν, καὶ ΤαύΤην ῦστερον ΤίθενΤαι βουλὴν σττουδὰ3ονΤες αρέσαι Τοῖς μισθωσαμένοις εε
αὺΤοὺς. ΜαρεὼΤὴς χωρα Τῆς 'Αλεξανδρείας ἐστίν· ἐν ΤαὺΤή σχίσμα ΜελίΤιος οὺκ
ὴδυνήθὴ ποιῆσαι. Τῷν Τοίνυν έκκλήσιῷν έν ὡρισμένοις Τόποις οὺσῷν καὶ Τῷν πρεσβυ-
Τέρων ·ι·ι·ανΤων έν αὐΤαῖς συναγόνΤων Τῷν Τε λαῷν είρὴνευόνΤων 'ίσχὺρας Τις οῦΤω λε
γόμενος, οὺ κληρικός, ὰλλὰ καὶ Τὸν Τρόπον πονηρός, έπεχείρει Τοὺς έν Τη ίδία κωμή πλαναν
12 οί πονήροί είαα αίε Μείίτίεαετ 24 Νεοααεα1 αετ Βτίεί αεε Καίεετε αεί αεια Εεεετ αεε αεια Αεαααεείαε
ετννααεοαίε νοι-ατεείὶ ἕεεοαααεα αεε, ινίτα αίε Ρτο2εΒιΤ1ετε1-ίε εαίί: αοα ειὶὶεταοίιίιιεααίεετεα Βειαετὶιααεεα Κατ:
ετὶ-1.ὶε.ι·ί:. Νερα Ξ. 14ο, 23; 144, 5 ίει: ία αίε ίεοαγτεεεαοαε εοαοα ία Ρεεαιεταία νεταειααείτ ινοταεα. Αταειαεείαε
αεεεαίετ αὶεο αίε οατοαοίοείεεαε Εοίεε αετ Ετείεαίεεε ίίοεταειαρτ αίοαί, ααοα είαα αίε ἱοίεεααεα Ααεαὶσεα αίοαί:
είααεαὶ αίε Βααίαεεατε είαετ Ι):-ιτετεὶίααἕ ; αεε ίεί: αεία1 Εεεεα ἕεα:-ια :α αεσοατεα. ]εαεαί”εὶὶε ίαὶίτ αίε Ιεεαντειε-
εεοαε ερατεετεαε ία αεε ]α.α.τ 33ο, ία αεα:ι Α. είαε νίείτετίοαετείεε αατεαίίίατέε, νεί. 143, 1 27α. Βειίζὶ αίε
Μεὶίίίεαετ αίοαί ία αετ Μειτεοτίε νετετείεα ινατεα, εοαὶ.ίεΒί: Α. εὶίεία εαε αετ Είείε αεε Μεὶίτίαε ε. 72, ία αετ ίίείτι
Κὶετίίεετ ίαι· αίε Ματεοτίε ετνναααὶ: ίεε. Βεα ιν:-ι.α.τεα δαεανετααὶτ, α:ιΒ Ιεεαγίαε Κοὶίαταίειαετ ινετ, τααε αετ
Εεεετ εαε αεα Βτίείεα 0. 74, 3; 76 εαταεααεεα. Πίε Βειτείεὶίααε αετ Μεὶίτίααετ ἰιαει· αίε νοτεααεε Ειααεὶ: είσα
ία Βοεοαεεααε' Εκιετρτ εαε αεα ΑΙ-ττεα νοα Τγπιε Π 25, 3: . . .όΤι μυοΤικὸν πσιήριον σννἔτριψε καὶ ἔττισκοπικὸν
καθεῖλε θρόνον, καὶ 'ίσχυρίωνα ΤοῦΤον πρεσβὺΤερον όνΤα πολλακις καθείρξε καὶ συκοφαιαήσας πρὸς 'Υγίνον
Τόν ΑίγὐΤι-του υπαρχον ως βασιλικὰς είκόνας λιθασανΤα δεσμωΤήριον οίκείν παρεσκεὺασε, νεί. αεεα Ξοαννετίι
ΚΟΚ) 1911, 374; αίε τησίεοαε Κίειἕε ιν·ί1·α νοα αεα Οτίεαέεὶεα ίτι Βεταίοε. ννίεαεταοίί (ΟΞΕΙ. 65, 53, 12Η.)

ΒΚΟ ΠΕ

2 οῦ Β οὺδ' αν ΚΟΒ οῦ δ'αν Ε | φωλεὰν ΚΟ 3 αὺΤοὺς Β® αὺΤοίς Β. 4 ὰποδἔχονΤαι Κ
7 αρχιαιρεσίαν Ορ. ὰρχιερεσίαν Β αρχιαιρέσια Ε ὰρχιερέσια ΟΒ αρχιερέα Κ 11-18 = Ταεοαοτεί:
(= Τααί.) ΙΤ. ε. Ι 27 (82, 1-9 Ρατ1α.), αεινοα ειααααείε Ταεοα. Ιεοἐ. Ι. 57θ (= Τα.) 15 ὴμέττερον ΒΚΟΒΕ
ὺμἔτερον Ταατ. Τίι. | Τὴν αειοαεοίτ. Β® ί ὺμετέρας Τααί. (Β2) Τα. 18 θεοῦ αὺΤόν~ Ε ί αὺ-τὸν Βθ
αῦΤοῦ Β® | θεοῦ όνΤα] είναι θεοῦ Ταατ. 21 αναξίους Β 22 προΤρἔιΤοιττα] πρἑττοιττα Ε )
διαφυλὰξοι ΒΚΟ 25 σττουδὰσανΤες Ε 26 ΜαρεὼΤις ΒΚΟ 29 ίδία) 'Ιουδαία Ε
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λέγων είναί Τινα ἑαυΤόν κληρικόν. ΤοῦΤο μαθὼν ό Τῶν Τόπων πρεσβύΤερος περι-
ερχομένῷ μοι Τὰς ἐκκλησίας αναγγέλλει. καὶ αποστέλλω σὺν αὺΤῷ Μακαριον πρεσβστερον
καλέσαι Τόν 'ίο-χὺραν. εὺρόνΤες δέ αὺΤόν νοσοῦνΤα καὶ καΤακείμενον έν κελλίῳ ἐνΤέλλον-
Ται Τῷ παΤρὶ αὺΤοῦ παραγγείλαι Τῷ υὶῷ μηδέν Τι ΤοιοῦΤον έπιχειρείν, οίον είρηΤαι καΤ'

τι αὺΤοῦ. ἀλλ' ὰναστὰς από Τῆς νόσου καὶ κωλυόμενος από Τῶν ίδίων καὶ Τοῦ παΤρός
κσταφεύγει πρός Τοὺς ΜελιΤιανοὺς. κακεῖνοι κοινοῦνΤαι Τοῖς περὶ Εὺσέβιον καὶ λοιπόν
σννΤίθεΤαι παρ' αὺΤῶν ή συκοφανΤία όΤι δὴ ποΤήριον μὲν Μακαριος κστέαξεν, 'Αρσένιος
δέ Τις ὲτίσκοπος ἐφονεὺθη παρ' ὴμῶν. καὶ Τόν μὲν 'Αρσένιον κρῦΤι·τουσιν ὺπὲρ Τοῦ μὴ
φαινόμενον αὺΤόν ὡς αναιρεθένΤα νομί3εσθαι καὶ χεῖρα, φησίν, ὼς συγκοπένΤος αὺΤοῦ

ιο περιέφερον, Τόν δέ 'ίσχὺραν, όν οὺκ ῆδεισαν, αρχονΤαι θρυλείν ὡς πρεσβὺΤερον,
ίνα καὶ περὶ ποΤηρίου λέγων πλανᾶν δῦνηΤαι. ό μὲν οῦν ,ίσχὺρας μεμφομένων αὺΤόν
Τῶν ίδίων ὴλθε πρός ὴμας αποδυρόμενος καὶ λέγων μηδὲν μὲν γεγενῆσθαι παρὰ Μακαρίου,
οίον ἐθρὺλησαν, ὺποβεβλῆσθαι δὲ έαυΤὸν παρὰ Τῶν ΜελιΤιανῶν πλασασθαι ΤοιαὺΤην
λοιδορίαν. καὶ γραφει ΤαῦΤα·

ιιι Τῷ μακαρίῷ παπα Ἄθανασίῷ 'ίσχύρας ἐν κυρίῳ χαίρειν.
Ἑπειδὴ προοῆλθόν σοι, κυριε έπισκοπε, βουλόμενος Τῆς έκκλησίας είναι, ὴΤιασω δέ

με έφ' οίς πρόΤερον έφθεγξόιμην, ὡς έμοῦ από προαιρέσεως εὶς ΤοῦΤο παρελθόνΤος, ΤοὺΤου
ένεκεν ΤαὺΤην Τὴν απολογίαν ἐγγραφως σοι ἔττιδίδωμι, ίν' είδέναι ἔχοις όΤι βίας μοι
γενομένης καὶ πληγῶν έπιΤεθεισῶν από 'ὶσαὰκ καὶ 'Ηρακλείδου καὶ 'ίσαὰκ Τοῦ Τῆς

εο |\ηΤοῦς καὶ ὺπό Τῶν σὺν αὺΤοίς. ἐγὼ δέ μαρΤυρα Τόν θεόν είς ΤοῦΤο λαμβανων απο-
λογοῦμαι όΤι οὺδὲν ὥν ἐκεῖνοι είρήκασι σὺνοιδα σε πεποιηκέναι. οῦΤε γὰρ ποΤηρίου
κλασις γέγονεν οῦΤε Τῆς αγίας ΤραΤτέ3ης καΤαστροφὴ γεγένηΤαι, αλλὰ ΤαῦΤα πανΤα
ἐκεῖνοι βίαν ἔιΤιθένΤες μοι εἰς ΤοῦΤο παρωρμησὰν με. ΤαῦΤα δὲ απελογησαμην σοι καὶ
ἐγγραφως ἔττιδέδωκα αίροὺμενος καὶ ἐπιδικα3όμενος είναι Τῶν ὺπό σἐ συναγομένων. ὶ

ει έρρῶσθαί σε εῦχομαι ἐν κυρίῳ.
'Επιδέδωκα δὲ Τήνδε μου Τὴν χεῖρα σοι Τῷ έπισκόπῳ 'Αθανασίῷ ὶ ἐπὶ παρουσία

Τῶν πρεσβιπέρων 1 'Αμμωνα Δικέλλης, 2 'Ηρακλείου Φασκω, 3 Βόκκονος Χενεβρί,
4 Ἄχιλλα Μυρσίνης, 5 Διδὺμου Ταφοσίρεως καὶ 6 'ίούστου από Βωμοθέου, καὶ διακόνων

2 ίίαετ αίε νίείτεέίοαετείεο νεί. ο. 74, 6 5. 154, 11 3α. νεί. ο. 83, 2 7 Βίε Ετινεααααε αεε
Ατεεαίαε ετεαί: εαθετ ε.ὶίεα1 Ζαεει:αα1εα.αε.αε; εε νν·ί.τα Ξ. 94, 18ίἱ. νοτεαεεεεεέεἐ. Πίε Εία2εὶαείί:εα αεε
Κοααίὶτεεε ταίί: Ασεεαίαε ιινεταεα ινεαετ αίετ τιοοα εοαεέ αεί Αταεαεείαε αετίοατετ. Ναί· αατοα $ο2οα1εαι.ιε'
Εκεετρτε εμε αοα τγτίεοαεα Αὶτίεα, Π 25, 12, ίεέ ὶίαετίίείει-ί:, αεΒ αίε Μείίείεαετ αεαεαρτετεα, ὡς ίὶλουσιανός
Τις, ἐπίσκοπος Τῶν ὺπό 'Αθανασίου [ε. αατεα Ξ. 147, 21] καΤὰ πρόσταξιν αὺΤοῦ Τὴν Ἄρσενίου οὶκίαν
κστέφλεξε, καὶ κίονι προσδήσας καὶ ίμασιν αίκισὰμενος έν οίκίσκῳ καθείρξε· διὰ θυρίδος δέ αποδρασαι ΤοῦΤον·
καὶ ἔττειδὴ 3ηΤηΤέος ήν, ἐπὶ χρόνον λαθεῖν κρυΤιΤόμενον· μὴ φαινόμενον δὲ εὶκόΤως αποθανεῖν νομισθῆναι.
Βίεεετ Βε1·ίοαί:ννίτα ννοαί ιαίττεαεα. Ααετῖαίε Ξεοαε αεε Ατεεαίαε ννετ ετίεαίἕέ, νεί. ο. 65, ααα αίίαοτο αίοαί:
αιεατ είαεα Βεείεααίείὶ αεε τγίαεοαεα Ὁττείὶε. Ατεεαίαε εείαετ νναταε 346 νοα Αταεαεείαε ία Εατεα εία-
εεεετιτ, ε. οαεα 5.129 Ντ. 197 11 Πεε Ο-εετεαααίε ννιίταε ίααί εαἔερτεΒι:, νεί. αατεα 8. 154, 16;
αεαα Ιεοαςσεε αεὶ: αίε νοα εεὶαεὶ: αοα νίἴεε 211 Αταεαεείαε εείαααεα, αοοα ία δεταίοε ινετ ετ είε Βίεοαοί αετ
Μετεοίαε αεί αεα Οτίεαίείεα ιό Βετ Βτίεί αατ αίετ (= ίζτίτ. 48), ετ ίεε αεα:ι Ξιοατείαεα αετ αίεκεα-
ατίαίεοαεα Ξγαοαε αεί, ναὶ. Β. 99. 26. Βείααι: 332 19 Ιεεείτ ν. Κίεορεετίε (3. 15ο α.τ. 17): Ηετε-
οὶείαοε ν. Νίαία (Ξ. 15ο ατ. 16); Ιεεεὶτ ν. Εετο (5. 15ο ατ. 15; Ρερ. Ι.οαα. 1914, 7 δεί: Βεὶί, ]εννε ετια
Οατίείίεα ία Εεγρτ) 27α. Ζα αοα Νεταεα: 1. ί. ]. 318: οαεα 8. 34 α1·.5ο;335:5. 155 ατ. 3 2. 335:
5.155 α.τ.4 3. 318: Ξ. 34 ατ.55; 335: δ.155 α.τ.5 4. 318: Β. 34 ατ. 57 5. 318: Ξ. 34
ατ. 53 6. νεί. 5. 35 ατ. 62
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144 Αροὶοείε εεοαααε 64, 3_ό5, 5.

από μὲν 'Αλεξανδρείας 7 ίίαὺλου καὶ 8 ίἹέ·τρου καὶ 9 Ὁλυμπίου, από δὲ ΜαρεὼΤου
ιο 'Αμμωνίου καὶ 11 ίίιστοῦ καὶ 12 ΔημηΤρίου καὶ 13 Γαίου.

ΤαῦΤα γρακμανΤος καὶ ίίσχὺρα όμως πὰλιν Τὴν ΤοιαύΤην κατηγορίαν θρυλοῦσι
μέν πανΤαχοῦ, αναφέρουσι δὲ καὶ Τῷ βασιλει ΚωνστανΤίνῷ. κἀκείνος περὶ μὲν Τοῦ ποπ-η-
ρίου φθασας ὴν ακοὐσας αὺΤός ἐν Τῆ Ψαμαθία παρόνΤων ὴμῶν καὶ κσταγνοὺς Τῆς συκο- ε
φανΤίας Τῶν ἐχθρῶν, γραφει δὲ εὶς Τὴν 'ΑνΤιόχειαν Δαλμστίῷ Τῷ κήνσωρι ακοῦσαι περὶ
Τῆς Τοῦ φόνου δίκης. ό Τοίνυν κήνσωρ ἐπιστέλλει μοι παρασκευασασθαι πρός απο-
λογίαν Τοῦ ἐγκλήμαΤος. ἐγὼ δέ δεξαμενος Τὰ ΤοιαῦΤα γραμμαΤα, καίΤοι Τὴν αρχὴν μη8ὲ
προσττοιοὺμενος διὰ Τό εἰδέναι μηδὲν αὺ-τοὺς λέγειν αληθές, όμως, ἐπειδὴ βασιλεὺς κεκί-
νηΤο, γραφω Τοίς συλλειΤουργοῖς είς ΑίγυπΤον καὶ πέμπω διακονον βουλόμενος μαθεῖν
περὶ Άρσενίου· οὺ γὰρ ἐωρακειν Τόν ανθρωπον ἔτεσί που πένΤε ή έξ. καὶ Τί γαρ;
ίνα μὴ Τελείως Τὰ ΤούΤων λέγω, ἐγνωσθη κρυΤι-τόμενος ό 'Αρσένιος Τὴν μὲν αρχὴν ἐν
Αἰγύπτῷ, λοιπόν δὲ καὶ ἐν Τὺρῳ πὰλιν κρυπΤόμενον αὐΤόν εῦρον οἱ ὴμέΤεροι. καὶ Τό γε
θαυμαστόν οὺδἐ εὺρεθεὶς ὡμολόγει αὺΤός είναι Ἄρσένιος, έως ἐν δικαστηρίῳ έπὶ Παύλου
Τοῦ ΤηνικαῦΤα ἐπισκόπου Τῆς Τῦρου ήλἐγχθη καὶ καΤαισχυνθεὶς λοιπόν οὑκ ήρνήσστο. ιε
ΤοῦΤο δέ ἐποίει φυλαπτων (Τὴν πρός) Τοὺς περὶ Εὺσέβιον ουνθήκην, ίνα μὴ ὡς εὺρεθένΤος
λοιπόν ἐκείνων Τό δραμα διαλυθῆ, όπερ καὶ γέγονε. γραιμανΤος γαρ μου Τῷ βασιλεί
όΤι 'Αρσένιος εὺρέθη, καὶ ὺΤτομνήσανΤος αὐΤόν περὶ ῶν ῆκουσεν ἐν Τῆ Ψαμαθία Μακαρίου
Τοῦ πρεσβυΤέρου χαριν, ἔπαυσε μὲν Τό δικαστήριον Τοῦ κήνσωρος, ἔγραψε δέ καΤα-
γινὼσκων Τὴν συκοφανΤίαν Τῶν καθ' ὴμῶν γενομένων καὶ Τοὺς περὶίἰὺσέβιον ἐρχομένους εο
εὶς Τὴν 'ΑναΤολὴν καθ' ὴμῶν ἐκέλευσεν ὺποστρέῳαι. όΤι μὲν οῦν κστηγόρησαν ὡς
ὰναιρεθένΤος Ἄρσενίου, ίνα μὴ Ταῖς παρὰ Τῶν πολλῶν γραφείσαις ἔιτιστολαίς χρήσωμαι,
αρκεί μόνον Τὴν 'Αλεξανδρου Τοῦ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης παραθέσθαι· από γὰρ
ΤαὺΤης καὶ Τὰς Τῶν αλλων γνῶναι δυνστόν. ἐκεῖνος Τοίνυν εἰδὼς όσα μἐν ἐθρὺλησε
καθ' ὴμῶν Ἄρχὰφ ό καὶ 'ίωαννης περὶ φόνου, καὶ μαθὼν όΤι 3ῆ Ἄρσένιος, γραφει ΤαῦΤα· ί 26

7. 318: 8.34 α.τ. 28 8. 318: 5. 34 ατ. 29 9. 318: 8. 34 α.τ. 24 1ο. 318: 5. 34 τιτ. 7ο;
335: 5.155 α1·.21 11.335: 5.155 ατ. 16 12.318: 5.34 ατ. 64 13.318: 8.34 ατ. 74
4 Ααε αίεεετ δτείὶε εεαέ ίαετ αετνοτ, αεΒ αετ Ρτοιεθ ινεεεα Α.τεεαίαε ετεὶ: 332 ετείττεείαααεα αετ, νεί. Οοα-
είετίτία αατεα Ξ. 146, 16 α. Αὶεο αίε Ιεοαγτεεεεεαο αετί αίοαὶ: αιιίτ αετ αεε Α.τεεαίαε νετααααεα ιινεταεα (εεεεα
Ηοὶί, Οεε. Ααίε5ί:2ε Π 284). Αταεαεείαε ίιιααρίὶ: αίετ ινίεαετ εα ο. 60 Β. 141, 2 εα. Πίε δεοαε αεε Α.τεεαίι1ε ιινίτα
νοα Αταεα. α1ίί: αετ αεε Ιεοαγ-ίεε εεί-τορρείτ, οαινοαί ίεαε ετεί: αερα αετ νεταεααὶααα ία Ρεεαίεταίε ίεὶὶτ.
Νεοα Ζ. 8 ίετ Αταεαεείαε ία Αίεκεααιίεα. Βετ Ρ1·ο2εΒ αααεί: ία Αατίοοαίεα ετεττ, ννείὶ αεοα Ζ. 2ο Εαεεα
ααα αίε Βναοαε είσα εαίὶ: αετ Ξεοαε αείείζὶτεα 6 Βείταετίιιε, Β1Τ1αετ Οοαετεατίαε; ετ αεὶτε.ι:α αεα Εατεα-
τίτεί είαεε Οεαεοτε ε. Εατοα. ρεεοα. αεί Ραίίοείοτείαε Ξ. 2ο7, 3 Βίαεε, αιίτ είί:1εα1ίεΙ11ετΙίοαεα( Ρ) Εααατίοαεα,
ννίε ννοαί εαε Ωοα. Ταεοα. ΧΠ 17, 1, ῦοα. ]ι1ετ. ν 17, 7 αετνοτεεατ. 333 ι.νε.τ ετ Κοαεαὶ 1ο νεί.
8. 1 45, 2ο 14 Ρεαίαε ν. Τντιίε αατ αίετ αεεεαετ. Νεαεα αίεεετ Βετετείὶααε αει· Εαταεοὶτατιἕ αεε Ατεεαίαε
είαα εὶίε εααετεα Βετίοατε Εεεεααε, αίε αίε Εα1Ιε.τν·αα3 αεε Ατεεαίαε νίεὶίείεατ εαοα ινεαεα Ξ. 151, 15 εαί
αίε τνταεοαε Βναοαε νετίεεεα; Βααα. Χ 18, δοὶα. Ι 29, 5 Η., $ο2ο1:α. Π 25, 9. 1ο, Ταεοαοτεί: α. ο. Ι 3ο.
Ετιινεε ινείοατ Ερίραεα. αεετ. 68, 1ο, 1 (ΠΙ 15ο, 1ο Εί.) εα, αετ νοα είαετ Εαταεοαααε αεε Α. ία Ατεαίε
ετκνεε ινεία 19ί. νεί. ο. 68 2ο Εε ινετ είεο ία Αατίοεαίεα είαε Βναοαε 2αεεα1α1εαεεττεί:εα
25 ]οί:ιεα1:ιεε Ατοαερα ν. Μεα1ρὶ:ιίε, ιιναταε αετ Είίατετ αετ Μείίτίεαετ αερα αετα Τοαε αεε Μεὶίέίαε (θοεοαι.
Π 21, 2). Ετ νετίττεὶ: αίε Μείίτίεαετ εαι Ηοίε, Ερίραεα. αεετ. 68, 5, 3 (ΙΙΙ 145, 21)

ΒΚΟ ΒΕ

1 ΜαρεὼΤου -ί- 'Ολυμπίου Β., Βετίίἕε Β® 4 Τῷ > ΟΒΕ 5 Ψαίίμαθία Β Ψαίίαθία Κ
6 Τὴν > ΒΚΟ 6/7 περί Τῆς ΒΚΟ Τῆς περὶ ΒΕ 12 Τοιζττων] ΤοιαῦΤα Β 14 θαυμαστόν -ὶ-
όΤι Κ ί είναι -ί- ό Β 16 (Τὴν πρός) Ορ. (πρός) Οοα1τα. Μοατἱ. | Τοὺς Ε* Τὴν Ε® 17 λυθῆ Β
18 Ψαίίμαθία Β Ψαίίαθία Κ 19 Τοῦ > Β 22 χρήσομαι Β 25 καὶ _ ΤαῦΤα > Ο ί
Ταῦτα -ί- ἐπιστολὴ 'Αλεξανδρου ἐπισκόπου Κ

ΙΟ
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Αροίοείε εεεμμάε 66, ι-67,4. (Αὶεεεμὀετ ν. Τὶιεεε. ει: Αιὶ:ιω:ι.; Ρίτιμεε ει: ὶοὶιεμοεε) 14ὁ

Κυρίῳ αγαπητῷ υὶῷ καὶ ὀμοψῦχῷ σνλλειτονργῷ Ἄθανασίῳ 'Αλέξανδρος ἐπί-
σκοπος ἐν κυρίῳ χαίρειν.

Συγχαίρω τῷ βελτἰοπῷ Σαραπίωνι οῦτως ἱεροῖς ἑαυτὸν ῆθεσι κοσμεῖν ἀγωνηο-
μἑνῷ καὶ την [τε] τοῦ πατρὸς μνήμην ἐγκωμιαστικὼτερον ἑπαὐξοντι. ››ὲι·ελεύτ-ησε γαρ«, ὥς
που η ἱερα φησι γραφη, ››ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ὡς οὐκ ὸτι·ἑθανε«, κατἐλιπε γὰρ τῷ βίῳ μνη-
μόσννον. όπως μὲν οῦν διεκείμεθα περὶ τὸν μνημης ὰξιον Σὡ3οντα, οὐδ' αὐτὸς αγνοεῖς,
δέσποτα, την περὶ ἐκεῖνον ὶερὰν μνημην καὶ την προσοῦσαν τῷ νεωτἑρῷ ἑπιείκειαν. μίαν
μόνην την δια τοῦ νεωτἐρου τούτον ἐδεξαμην παρὰ τῆς σεμνὁτητὀς σον ἐπιστολήν.
ἐδὴλωσα οῦν σοι αὐτὸ τοῦτο, ῖν' εἰδέναι ἔχοις, δέσποτα. ὁ ἀγαπητὸς ἡμῷν καὶ
σννδιακονος Μακάριος εῦφρανἐ με απο τῆς Κωνσταντινουπόλεως γραῳας, όπως 'Αρχὰφ

σνκοφαντης ἠσχημὀνησε τὸν Ξῷντα ὡς φονευθἐντα παρὰ πᾶσι κηρύξας. ότι γὰρ την
ἐπὶ τοῖς τολμηθεῖσιν αὐτῷ ἀξίαν εἴσπραξιν κομιεῖται παρὰ τοῦ δικαίου κριτοῦ μετὰ τοῦ
ὁμοτρόπομ στίφομς, αἱ ἀψενδεῖς αναφωνοῦσι γραῳαί. ὁ τῷν όλων διατηροίη σε ἐπὶ
μηκιστον δεοπότης, κὐριε παντων χαριν χρηοτότατε.

0-

ιε 'Οτι δὲ ἐκρὐπτετο 'Αρσένιος δια τοῦτο, ῖνα θανατον οῦτοι πλὰσωνται, τοῦτο μαρ-

ΕΟ

Ζι
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τυροῦσιν οἱ σὺν αὐτῷ διατρίψαντες· 3ητοῦντες γὰρ αὐτὸν εῦρομεν τοῦτον, καὶ ἔργαιμε
ζὸ Πίννης) πρὸς Ίωαννην τὸν ῦποκρινόμενον την τοιαὐτην σνκοφαντίαν ταῦτα·

Τῷ ἀγαπητῷ ὰδελῳῷ 'Ιωάννη Τὶίννης πρεσβύτερος μονῆς Πτεμενκύρκεως τοῦ
'Αντεοπολίτον νομοῦ χαίρειν.

Γινὼσκειν σε θελω οτι ἀπἐοπειλεν 'Αθανασιος είς την θηβαίδα διακονον ἑαυτοῦ
ἑρεννῆσαι παντα ἔνεκεν Ἄρσενίον. καὶ πρῷτον μὲν εὑρεθέντες ί-ίεκὐσιος πρεσβύτερος
καὶ Σιλβανὸς ὁ ἀδελφὸς 'Ηλία καὶ Ταπενακεραμεὺς καὶ Παῦλος μοναχὸς ἀπὸ Ύψηλῆς
ὡμολόγησαν ὁτι παρ' ἡμῖν ἐστιν Ἄρσἐνιος, ὴμεῖς δὲ μαθόντες πεποιηκαμεν αὐτὸν ἐμ-
βληθηναι εἰς πλοῖον καὶ ί πλεῦσαι είς τὰ κατω μέρη μετὰ 'Ηλία μοναχοῦ. καὶ ἐξαίφνης
μετὰ ταῦτα παλιν ὰνελθὼν ὁ διακονος μετα τινων ἑπιοτὰς ἐν τη μονη ημῷν ἔνεκεν τοῦ
αὐτοῦ 'Αρσενίου αὐτὸν μὲν οὐχ εῦρηκεν διὰ τὸ ὰπεσταλκἐναι ὴμᾶς αὐτόν, ὡς προείπομεν,
ἐν τοῖς κατω μέρεσιν, ἐμὲ δὲ μετὰ τοῦ μοναχοῦ τοῦ παραλαβὀντος αὐτὸν 'Ηλία και-ἡνεγκαν
είς την 'Αλεξανδρειαν καὶ προσηνεγκαν με τῷ δονκί, καὶ οὑκ ίοχνσα ὰρνησασθαι, ἀλλ'
ὼμολόγησα, ὁτι 3ῆ καὶ οὐκ ὰνηρἐθη. τὰ αὐτὰ Βἑ καὶ ὁ παραλαβὼν αὐτὸν ί μοναχὸς
ὼμολόγησε. δια τοῦτο ταῦτα σοι γνωρί3ω, πατερ, ῖνα μη Βὀξη σοι κατηγορῆσαι
Ἄθανασίον· είπον γαρ ὅτι 3η καὶ παρ' ὴμῖν ἦν κρι.ιτιτόμενος. καὶ ἐγνωρίσθη παντα

1 Βετ Βτίοἱ (= Πτὶκ. 55) ίεὶ: αμτ Ιτιίετ ϋὶσετὶίεἱειτ. Πεε Βοὶκιιπιειιτ ίετ εοὶτεεαπ; οὶσ Ατὶιατι. ιπίοὶιτ είη οεεεετοε
Ζειιετιίε Βείοτίμεομ ὶιοιιοτε, εμε εὶοπι εὶειε Ρι·ο:οΒοι·ἔοοι:ιίε αεε Βίεοὶποίεἕετίοὶπτεε ίτι Τνττιε ὶποτνοτείιτιεἔ
Οἔετιοαι· ετειμὀ ίὶτπι αιιί άετ Ρὶμοὶιτ Εοὶει εμὸετεε Ὁοὶεμωεειτ :ι.ιτ νει·ὶυἔι:ιι1ε. ῖλἴειε άίε Ξειοὶτο αεε Βατειρίομ
μπα 5ο:οι1 οεὸεμεεὶ, ίεε μποοὶκαμοτ. Ὁατμω: 33: 4 $ὶι·. 3ο, 4 ιο Μειοαιτιιε, είη Πίαὶκοιι
Αίεκειμεὶετε, ίεὶ: ουειιοει· εοίει Εεἔατ επι Ηοἱε; οὀει· εεεείιτ ὶιίτιτοι· Μ. ὀει· οεὶςεμπτε Ρτεεὶσγτει· άεε Αεμει-
οεείμε? 18 Πε: Βτὶοί (Πτὶε. 5ο) απ ]οὶ1αι1ι1ε5 Ατοὶπορἱι μοι· Βίετ ϋὶσετὶίεἱειτ. Είο Βεἕεει: οεί 5ο:οττι.
ΙΙ 23, 5. Είιι Μϋι:ι‹:Ι:ι ειαιπετιε ῃἐννης ὶοεἔεεμεὶ: ειιιοὶι ὶτι αει· τειεὶίτίειπίεεὶαετι Ιὶίομοὶπεὶιοττεερομιὶετι: Ραρ.
Εοασ. ιοιο, 2. Βω Κὶοετει· ίετ ιιτιὶ:›εΙ‹ειμιιὶ:, ιιτιο καμιτι είαε αει· Ρειεὶποαπιαιιὶεεὶιειπ, οὶ:ινοὶ±1 είμιεε αει·
Ναωεει ία εὶει· Ραοὶαοππίμενίτε. νοτΙιοτι1ι:μοι:ι. Βειτιιπι: 33: 2: Ρειιὶιιε, οίῖοοὶσατ είη Μὸι1‹:ὶ:ι αμε αει·
Βταεὶι: αεε Α.ι·εειι.ίι.ιε 28 Βίο ετειειὶὶίοὶιεο Ξτεὶὶετι ι.ιι:ιὶ:ει·ετὶζιί::ει:ι ε.Ιεο Ατὶααιιειείμε, ινίε εε αιιεὶι εὶιποὶι
Ραρ. Εοασ. 1914 ιιμὸ Ξο:οι:μ. ΙΙ 25, 3 ὶ:›ε:οι.ιεὶ: ίεε 3ο Π. Πει· Βτίεί εοὶὶ -Ιοὶπεοιιεε ννειπιοτι

ΒΚΟ ΒΕ

Ι ε. ΒΔ. δα Βἶἑ Κ ιἶ ΒΕ | υὶῷ καὶ > Κ 3 αὑτὸν ΚΟ 4. [τε] Ορ.\ 9 ἔχοις ΚΕ ἔχης ΒΚΟ
ΙΙ παρα -ὶ- παρὰ ΕΣ ἔετίὶἕτ Ε® ι7 (ὁ Ϊὶίννης) Ορ. Ι ταῦτα ¬ὶ- ἑιτιστολαὶ δι' 'Αρσἐνιον Κ
ι8 ε. Βά. οβ Β ηα Κ Ε ΒΕ ί Γὶἐνης Ε· Πἐννης Ε: ί Πτεμενιώρεως Κ το 'Αισεπολίτον Κ
2: ὁ › Β 27 αὐτὸν παραλαβὀντος Ν ΒΕ :Β την › Ε Ι με Ορ. μὲν ΒΚΟΒΕ | ῖσχνσαι Ο
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146 Αροίοἕία εεοιιμαε 67,4-68, 6, (Κομειαμιίπ αι: Αιὶταμαείιιε)

ταῦτα έν Αἱγύπτω καὶ ούκέτι δύναται κρύβῆναι τοῦτο. Παφνούτιος μοναχός τῆς αιη-ι-ῆε
μονῆς ὁ γραψας την ὲπιοτολην πολλα σε αοτι·α3ομαι, ἐρρῷσθαί σε εῦχομαι.

“Α δὲ καὶ βασιλεὺς έγραψε μαθὼν ότι εύρέθη 'Αρσένιος Ξῷν, ἔστι ταῦτα·

Νικητης Κωνσταντῖνος Μῇαστος Σεβαστὸς τῷ παπα Ἄθανασίω.
Τοῖς παρα τῆς σῆς σύνέσεως ἐντῦχὼν γραμμασι ταύτης γνωμης αύτός ἑγενόμην, ιι

ως αντιγραφων τη ο·ῆ οτερρότητι προτρέψασθαί σε, όπως πρὸς εύταξίαν καὶ οίκτου
τὸν τοῦ θεοῦ λαὸν αγειν οττουδαο-ης. ταῦτα γαρ μαλιστα προηγούμενα έν τῆ έμαύτοη
ψύχη κατεγω, ως αλήθειαν τε ασκεῖν καὶ έν τῆ διανοία δικαιοσύνην ἀεὶ φύλαττειν καὶ
τούτοις μαλιστα χαίρειν τοῖς όρθὴν όδόν τοῦ βίον πορεύομένοις. περὶ δὲ ἐκείνων τῷν
πασης ἀρας αξίων, τῷν Μελιτιανῷν δηλαδη τῷν σκαιοτατων καὶ αθεμίτων, οίτινες τη ιο
έμπληξία λοιπὸν απονεναρκηκασι καὶ μόνον φθόνῷ καὶ 3αλη καὶ θορύβοις τα ατοπα
κινοῦσι την αθέμιτον αύτῷν διανοιαν έπιδεικνύντες, ταῦτα φθέγξομαι. ὁρζες γαρ, όπως
οἱ ανδρες, οῦς ἐκεῖνοι ξίφει ανηρῆσθαι ἔφασκον, ἐν μέσοις νῦν εὶσι καὶ τῆς Ξωῆς απολαύούσι.
πρὸς δη ταῦτα τί αν γένοιτο πρόκριμα χεῖρον ούτω φανερῷς καὶ σαφῷς ἐπιφερόμενον
τῆ ἐκείνων δίκη, ῆ τό τούτούς, οῦς ανηρῆσθαι Θιεγον, 3ῆν τε καὶ τοῦ βίού απολαύειν, 15
οίτινες δηλονότι καὶ ύπὲρ ἑαντῷν φθέγξασθαι δύνησονται; προσέκειτο δὲ καὶ τοῖς
παρα τῷν Μελιτιανῷν ἐκείνων καὶ τοῦτο. διεβεβαιοῦντο γαρ αθεμίτῷ όρμῆ ὲιτεισελθόντα
σε καὶ αρπασαντα ποτηριον ἐν τῷ αγιωτατῳ ἀποκείμενον τόπῷ κεκλακέναι, οῦ πραγ-
ματος αληθῷς ούδὲν μεῖ3ον ῆν έγκλημα οῦτε τηλικοῦτον ατόπημα, εἰ τοῦτο οῦτως πε-
πρᾶχθαί τε καὶ ἡμαρτῆσθαι οννέβαινεν. αλλα γαρ τίς ἡ κατηγορία αύτη; τίς δὲ ὴ μετα- 20
βασις καὶ ποικιλία τοῦ πραγματος, ὡς νῦν εἰς έτερον πρόσωπον την κατηγορίαν τοῦ
ηςκληματος τούτού μεταγειν; όπερ δηλονότι πραγμα αύτοῦ τοῦ φωτός ως εὶπεῖν ἐστὶ
τηλαύγέοτερον, ὶ ότι τῆ ση σύνέσει ἐπιβονλεῦσαι ἐοττούδα3ον. μετα δὴ ταῦτα τίς
αν έκείνοις τοῖς ανθρώποις τοῖς τοσαῦτα εὶς βλαβην αναπλασαμένοις ακολονθῆσαι έθελη-
σειεν; όταν μαλιστα αύτοὶ έαύτούς είς όλεθρον αγωσι καὶ σύνορῷσιν ότι πεπλασμένων 25
καὶ ψενδῷν πραγματων εὶσὶ κατήγοροι; ὡς έφην τοίνύν, τίς αν ἐκείνοις έξακολούθησειε
καὶ είς την όδόν τῆς απωλείας πρηνὴς απέλθοι; εἰς ἑκείνην δηλαδη εὶς ῆν ἐκεῖνοι μόνοι
την ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἐπικούρίας έχειν οίονται. εὶ γαρ βούλοιντο ἐπὶ καθαραν
ἐλθεῖν συνείδησιν καὶ ύπομνησθῆναι τῆς αρίστης γνωμης καὶ ἐπὶ την ύγιαίνούσαν ἐλθεῖν
διανοιαν, ραδίως γνὼσονται ούδεμίαν αύτοῖς ύπαρχειν ὲπικουρίαν παρα τῆς προνοίας,
ἐπειδἠπερ τοιούτων εἰσὶ 3ηλωταὶ καὶ ἐπὶ τῷ ὶ οἰκείῳ ὁλἑθρω πειρα3ονται. ταύτην δὴ
οῦν ού τραχύτητα τινα, αλλα αλήθειαν δικαίως αν εῖποιμι. τὸ τελεύταῖον δέ καὶ
τοῦτο προστίθημι, ότιπερ βούλόμεθα δημοσία παρα τῆς σῆς σῦνέσεως πολλακις ανα-
γνωσθῆναι ταῦτα, ως αν ἐντεῦθεν εἰς την απαντων γνῷσιν έλθοι καὶ μαλιστα είς την
ἐκείνων αφικέσθαι δυνηθείη, οίτινες ούτω πραττούσιν, ούτως αναστρέφούσιν, ως ταῦτα
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4 Ποτ Βτίεἰ (= Πτκ. 32) ίεε τιιιτ Ιιῖει· ϋδετίίεἱειτ, Κεεεετ δεί 5ο:οιτι. ΙΙ 23, 6. Πατμαι: 332. Αιπννοιτ ειιιἱ
αει: Β:-ὶεἰ άεε Αεὶαατι. 8. 144, Ι7 13 Βειιπαίε ίεε οατίῖτὶίοὶπ Ατεεοίιιε Βεμπείατ 16 Ε. Εε. ίεε δε-
πιοτὶιειτεινειτ, ινίε εεΙ:ι.ι· εε Αὼαμαείμε εοὶμπἔειτ ίετ, Κοειετειοείιτ :ι.ιι· Αμ.ι:ιαὶ:ιτι:ιε αετ ειὶεκεαεὶιτμῖεοὶιεμ Ατεμ-
πιεοτε :μ Βεινεεεα, νἔί. Ζ. 21 ί. Κομετειμτίιι Ιεοαιιπε ειιιἱ αίε ίτμὶπετ νετὶιειιταεὶεε Κίειεο ννοεεει Ιει:ὶ:ιγτει5
:υι-ίῖοὶς 33 Π. Βίεεεει δοὶιὶαε αετ εεααὶὶίοὶιεμ Ξὶ:εΠοι:ι εεἕετι αίε Μοὶίτίαμει· Ιαειι: Ατὶααιιαείμε ινείὸὶἰοὶτι
αμεεοειυὶεε, ννίε αμε Ρειρ. Εοεια. :914 (ΠτΙ‹. 61) ιιιτια αμε αεμ Πωετὲμὸεμ νοτι Πτὶι. 33. 34 (ΙΙΙ 67Εῖ.),
αίε ίπ αειε ]ε.ὶπ 333 Ιαὶὶεο, πι οτιτειεὶπωειι ίετ.

ΒΚΟ ΒΕ

1 ταῦτα παντα ~ ΒΕ 4 ει. Βεὶ. νἶ Ε 5 ταύτης + τῆς ΕΕ Ι αύτός] ἐγὼ Β 8 έν › Β®.
παείιἕεα. ΒΕ 9 όρθόν Β 11 αποναρκὴσασι Β απονεναρκἠσασι Ο· απονεναρκηκασι Ο° 16 καὶ,
› Β· ίιπαεὶιεεττ. Βἦ ΒΕ το καὶ › Β 21 ποικιλία ΒΚΟ ποικιλία καὶ διαφορα ΒΕ 22 έστὶν
ὡς εἰπεῖν Ν Β 23 ότι] ότε Ε 24 τοῖς › Β 23 αγούσι ΒΕ
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απερ παρ' ὴμῷν ζδι') εύθείας λέγεται λόγω, τῆ τῆς αληθείας είρῆσθαι πραξει. ἐπεὶ
τοίνυν έν τούτῳ τῷ πραγματι τηλικοῦτόν ἐστιν ατόπημα, γινωσκατωσαν ούτω με
κεκρικέναι καὶ ταύτης είναι τῆς προαιρέσεως· εῖ τι τοιοῦτον κινοῖεν, μηκέτι λοιπόν κατα
τούς τῆς ἐκκλησίας αλλα κατα τούς δημοσίους νόμους αύτόν με δι' ἐμαυτοῦ τῷν πραγ-
ματων ακροασόμενον καὶ λοιπὸν εύρησοντα αύτούς ότι μὴ μόνον κατα τοῦ ανθρωπίνου
γένους λησταί τινες όντες, αλλα γαρ καὶ κατ αύτῆς τῆς θείας διδασκαλίας φαίνονται.
ό θεός σε διαφυλαξει, αδελφέ αγαπητέ. '

'Υπέρ δὲ τοῦ καὶ πλέον δειχθῆναι την πονηρίαν τῷν σνκοφαντῷν, ἰδού καὶ έγραψεν
'Αρσένιος μετα τό εύρεθῆναι κρυπτόμενον αύτόν. ως γαρ 'ὶσχύρας ἑγραωεν ὁμηλογῶν
την συκοφαντίαν, οῦτως 'Αρσένιος γραφων ἐλέγχει πλέον ἐκείνων την κακοήθειαν.

Ἄθανασίῳ μακαρίῷ παπα Ἄρσένιος ἐπίσκοπος [τῷν ποτε ύπὸ Μελίτιον] τῆς
'Υψηλιτῶν πόλεως αμα πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις ἐν κυρίῳ πλεῖστα χαίρειν.

. . . . Καὶ ὴμεῖς ασττα3όμενοι την είρηνην καὶ ένωσιν πρὸς τὴν καθολικὴν έκκλησίαν,
ης σὺ κατα χαριν θεοῦ προίστασαι, προηρημένοι τε τῷ ἑκκλησιαστικῷ κανόνι κατα τὸν
παλαιὸν τύπον ύποτασσεσθαι, γραφομέν σοι, αγαπητὲ παπα, όμολογοῦντες ἐν όνόματι
κυρίου τοῦ λοιποῦ μη κοινωνησειν τοῖς έτι σχί3ουσι καὶ μηδέπω εἰρηνεύουσι πρός την
καθολικὴν έκκλησίαν ἐπισκόποις τε καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις μητε αυνθέσθαι αύτοῖς ί
βουλομένοις τι έν συνόδῳ μητε γραμματα εὶρηνικα αποστέλλειν μὴτε δέξασθαι παρ'αύτῷν
μηδ' αῦ δίχα γνωμης σου τοῦ ής μητροπόλεως ἐπισκόπου όρον τινα ἑκφἑρειν περὶ έπι-
σκόπων ῆ περὶ δόγματος ἑτέρου κοινοῦ έκκλησιαστικοῦ, αλλ' εῖκειν πᾶσι τοῖς προτετυπω-
μένοις κανόσι καθ' όμοιότητα τῷν ἐπισκόπων 'Αμμωνιανοῦ καὶ Τυραννου καὶ ὶ-ὶλουσιανοῦ
καὶ τῷν λοιπῷν ἐπισκόπων. πρὸς ταῦτα ούν αξιοῦμεν τὴν στιν χρηστότητα αντι-

1 Π. νεί. 5. 144, 2ο 11 Βετ Βτίεί (= Πτα. 73) ίεὶ: αὶε εία Ἑταἔταεαὶ: αιμ· αίετ υαετὶίείετε. Ατεεαίμε
αί11:ι.α°ιτ ιτιίτ Ιιείαεαι ιλἰοττε ειμί αίε νοτίἑιὶὶε Βε:μἔ, ετ εεὶαεὶ: ίετ αμεα αεία Μεὶίτί:-ιτιετ, αεαα Ζ. 11 είαεὶ αίε
Ψοιτε τῶν ποτε ύπό Μελίτισν είεαει· εία Ζμεετ: αεε Αεαεαειείμε, Α. ετεατ εαεαεο ινίε σίε Ζ. εε εεαεαμτεα
Βίεεαόίε αίεαι: ία αει· Ι..ίετε αεε Μεὶίτίμε ε. 71; αεαει· Ιιιόααεα αίε ὶΝ'οι·ὶ:ε αεε Αταεαεείμε Ζ. 9, αίε ὶῖαεταεμρι:
ὶεεὶετ Ιαεετρτείισὲίοα οαεα είαα, αίεαι: εμι· Βετίετιιαε εὶίεεεε τγρίεεαεα Είτεαίὶςοα νετινεααεί: ινεταεα. Πα
19. Ρεετατίεἰ νοα 347 αείῖὶι: εε (νεί. οαεα 8.129 ατ. 197): έν 'Υκμελῆ δὲ 'Αρσένιος (εε. κατεσταθη) ὡς
εὶρηνεύσας πρός την ἐκκλησίαν . . . εν Αντινόου δέ αντὶ 'Αμμωνιανσῦ καὶ Τυραννσυ 'Αρείων (Οιπετσα ρ. αι
Ζ. 14. 16). Τ. ίεὶ: εεαοα αίε Βί. ν. Αατίαομ ία Νίεεεα εειινεεεα, αααα ίεὶ: Αιαιταοαίααοε εία Βίεεαοἱ, αετ αμε
μααεαειαατεα Οτϋααεα αεαεα Τ. εείαε Βμματίοαεα αμεεεϋαὶ: αετ. Αμεα εία Ρὶμείεαμε ινειι· αίε Βί. ν. Εγεοροὶίε
ία Νίεαεει εεινεεεα μαεὶ αειττε αίεεεα Ξίτ: αίε 346 (νεί. Ξ. 143, 7 Νοεε; Ραρ. Είρε. 43, 2). Πα :. Ζ. νοα
Νίεειεε. ία Εγεοροὶίε Μεὶίτίοε, ία Ααὶίαομ Εμείμε (ναὶ. ε. 71, 6 ατ. 2) ταεὶίτίειαίεεαε Βίεεαϋίε ννει.ι·εα, αόααεα
Ρὶμείεαμε ὶσειν. Τγταααμε αείαε Μεὶίτίε-ιαετ Βεννεεεα εεία, κνειε ία αμεα αμε αετ Ι.ίετε ε. 71 αετνοτεεαί. Μεια
ινίτεὶ αμεα Ζ. 13 Β. αίεατ μααεαίαἕτ αμί αεε ταεὶίτίααίεεαε δεαίειαε αε:ίεαεα α1ὶίεεεα, νίεὶιαεατ ννίὶὶ Α. εὶε.ι:αίΕ
ὶεεὶε Βεπίεαμαε εμ ίααεα ία Αατεεὶε ετεὶὶεα. Αμεα Ιεεαγταε νν:-1.1· ὶκεία Μεὶίτίααετ, ννεαα αίεεε αμεα εείαε
Ξαεαε τμ αει· ία.ι·εα αιαεατεα. Βει· ταεὶίτίααίεεαε Κὶει-με ίεε ιμ ἐμέ αε:εμετ, εο εὶειΒ δεαὶῖίεεε ε είὶεατίο ννίε
αίε νοτἔεττειἕεαεα Ζμὶἐὶεείε είμα. Α. μαεὶ εὶίε ειαεὶετεα, .=ιΙ.ὶε Βίεεαὸῖε αεε αατεοροὶίτίεεαεα Οαμε, αίεεεατίειτεα
εμε αίεαὶ: ίηιαετὶίείειτεα Οτϋαεὶεα. Βαε Βειίμτα εὶίεεεε Βτίεἱεε ιαόεατε ίεα αίεατ νοι· αει· Βυεααεατ αεε Ααααα.
Νον. 337 ααεεὶπεα. Βετ Τετιαίαίμε αστε ίεὶ: αμτεα αίε Ξγαοαε νοα 338 (ε. 8, 3; Ξ. 94, 3ο) Βεἕεαεα. Αμ-
αετε Βεανναττ: ΝΟΟ 1911, 373. Ναεα Ξοίίτ. Π 32, 3 αεὶ: Α. ία Τγττιε είαε Πιτείὶ εεηεα Αὶααααείμε ματετ-
εεα.ι·ίε”οεα. Ιεα εεαε αατία αεα Οτμαα αεε Κοααίατεε, αεα Ατεεαίμε εὶμ1·εα εεία Ξεατείαεα αείὶεἕτ.
14 κανὡν ίεε εὶίε Οτααμαἔ, ννεὶεαε αίε Ρίὶίεατεα μαεὶ Βεεατε αεε Κὶειτιε, εοινίε αίε Αμίαειαταε ία ίαα αε-
ετία:.ι:ατ, ναὶ. Ξιεαννεμτ:, Ρεεμαοαροετοὶίεεαε Κίτεαεαοτααμαεεα [δεαιϋτεα εὶ. δααθὶσ. ιπίεε. Οεε. 6] 5. 191.
παλαιός τύπος ειίὶεειαείαε νὶἴεαεὶμαε, εὶίε ρίαατίεεα αίεατε ααεὶετεε αεεαετ αίε υαίε ΟεεεΕ:ε αεε αὶεπαα-
ατίαίεεαεα Βίεεαοἱεα νεὶ. Νίεειεα εαα. 13 19 όρος = κανὼν 21 Ζμ σεα Νσεαεα ε. οαεα

ΒΚΟ ΒΕ

1 (δι') Ορ. | επειδη Β 3 ακροασόμενον (Σοιααι. Μοαεἱ. ακροασαμενον ΒΚΟΒΕ 7 διαφυλαξοι ΒΚΟ
1ο κακοήθειαν -ί- ἐπιστολὴ 'Αρσενίου Κ 11 α. Κα. ἦ Β ἦ Β ἦ Ε 13 τύπον ΒΕ νόμον ΒΚΟ
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148 Αροὶσεία εεεμααα 69,3-71, 2. (Κοαειααιία ια ὶσαεααεε Ατεασρα)

γραψαι μὲν ὴμῖν δια ταχους ὼσαύτως τε καὶ τοῖς συλλειτουργοῖς περὶ ἡμῷν ότι εῖημεν
ῆδη έιτὶ τοῖς προειρημένοις όροις εὶρηνεύσαντες πρὸς την καθολικὴν έκκλησίαν καὶ ένω-
θέντες τοῖς συλλειτουργοῖς έπὶ τῷν τόπων· πιστεύομεν δέ, ως αὶ εύχαί σου ἐνεργησουσιν
εύπρόσδεκτοι σύσαι, ὥστε τὴν τοιαύτην εὶρήνην βεβαίαν καὶ αδιαλυτον είναι μέχρι
τέλους κατα τὸ βούλημα τοῦ δεσπότου τῷν απαντων θεοῦ δια 'ὶησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου
ημῷν. τὸ ύπό σὲ ίερατεῖσν ὴμεῖς καὶ οἱ σύν ὴμῖν προσαγορεύομεν. όσον δέ ούδέττω θεοῦ
ἐπιτρέττοντος απαντησομεν ί πρὸς την στιν χρηστότητα. 'Αρσένιος έρρῷσθαί σε εύχομαι
έν κυρίῳ πολλοῖς χρόνοις, μακαριωτατε παπα.

Μεί3ων δέ καὶ φανερωτερος έλεγχος τῆς καθ' ὴμῷν συκοφαντίας ἡ μστανοια 'ὶω-
αννου, καὶ τούτου μαρτυς ό θεοφιλέστατος καὶ μακαρίας μνήμης βασιλεύς Κωνσταντῖνος.
εὶδὼς γαρ, απερ ”ὶωαννης κατ' αύτοῦ κατηγόρησε, καὶ δεξαμενος γραμματα μσταγινὼ-
σκσντος αύτοῦ έγραψε ταῦτα·

Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς '|ωαννη.
Πανυ μοι καταθύμια γέγονε τα παρα τῆς σ·ῆς φρονησεως γραμματα. έγνων γαρ έξ

αύτῷν, α μαλιστα γνῷναι ἐπόθουν, πᾶσαν ματ μικροψυχίαν αττστεθεῖσθαί σε, τῆ δὲ
έκκλησία, ως προσῆκον ῆν, κεκοινωνηκέναι καὶ Ἄθανασίῷ τῷ αὶδεσιμωτατῳ έιτισκόπῳ
ές τα μαλιστα εὶς όμόνοιαν ἐλθεῖν. εῦ ῖσθι τοίνυν, ως ένεκα γε τούτων πανυ σε έπαινέσας
έχω, ότι πασαν αφεὶς αψιμαχίαν, ό τῷ θεῷ φίλον ῆν, πεποίηκας τῆς πρὸς την έκκλησίαν
ένὡσεως αντιλαμβανόμενος. ῖνα τοίνυν καὶ ὥν έττιθυμεῖς τετυχηκέναι δοκοίης, έπιτρέωαι
σοι δεῖν ῷηθην όχηματος έττιβῆναι δημοσίου καὶ εὶς τὸ στρατόπεδον τῆς ἐμῆς ἡμερότητος
σπουδασαι. σόν λοιπὸν έστω μηδὲν μελλῆσαι, αλλα τῆς έπιστολῆς σοι ταύτης όχηματος
δημοσίου έξουσίαν χορηγούσης εύθέως πρὸς ὴμας αφικέσθαι, ῖνα καὶ την έπιθυμίαν
έμπλησης τὴν σαυτοῦ καὶ θεασαμενος ημας τῆς προσηκούσης απολαύσης εύφροσύνης.
ὁ θεός σε διαφυλαξει, αδελφέ αγαπητέ.

71, 1 Ούτω μέν οῦν τέλος έσχεν ἡ συσκευη, καὶ οί Μελιτιανοὶ καταισχυνθέντες απεστρα-
Ο ι 1 ι ι ι 1 σ 1 τ μ 1 ι _ ι Η .-
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φησαν, οί δε περι Ευσεβισν ουδ ουτως ηρεμησαν. εμελε γαρ αυτοις ου των Μελιτιανων,
αλλα τῷν περὶ "Αρειον καὶ έφοβοῦντο, μὴ παυσαμένων ί έκείνων μηκέτι τούς ύττοκρινσ-
μένους εῦρωσι, δι' ὥν τούτους εὶσαγαγεῖν δύνωνται. παροξύνουσι τοίνυν παλιν

2 ὶλἰείεαεε είαα αίε προειρημένοι όροι? νεί. αεα εμίἱαὶὶεααεα Ααίειαε αεε Ξεατείαεαε 5. 147, 14 . . . καὶ ὴμεῖς
Ὁίε Κααοαεε εαταίεὶτεα αίε Βεεείιαταμαεεα ἱϋτ αίε Ηετετεὶὶμμε αετ (Ξ-ειαείαεεααίὶ: 2νε·ίεεαεα Αταειααείμε
μαεὶ αεα εεααααέεα Βίεεαόίεα 13 Βετ Βτίεἱ (= Πίτα. 34) ίεε αμτ αίει· ὶίαετὶίεἱεττ. Βεε Είτεαίασα
εὶεε ]οααααεε αα Ατααααείμε (Ζ. 16) οὸετ εεία Βτίεἱ εία Κοαεεαατία (Ζ.14) ννἑαεα εία αεεεετεε Βειινείε-
ετίῖεὶτ ἔεμτεεεα. ῖλίίε αοτατατ Αταειααείμε ία εὶεα Βωίέι αίεεεε Βτίείεε? οα εμέ αετα Βίεαεεννεεε?
Πατμτα: 332 21 Π. ναὶ. αίε εὶείεαε Ααοτααμαἕ εία Ατίμε ί. ]. 327 Πτὶτ. 29 (ΠΙ 63) 23 Αταααειείμε
ἔεατ, οααε ίτἕεαεὶννίε εὶίε Ετείεαίεεε νοα 334, αίε δναοεὶε νοα ῦαεεστεει (δο2οιτι. Π 23, 1; Κερα. 2μι:α
6. Ρεετατίεἱ νομ 334), 2μ ὶσετὶίατεα, μαεετ Αμβετσεατὶαεεμαἕ ίεεὶεε αίετοτίεεαεα Ζμεααπαεααεαεεε εοἱοιτ
αμἱ αίε δγαοεὶε νοα Τγτμε εία 27 Εε αειμεὶεὶτ είεα μα: Ατίμε, εὶετ εείὶ; 333 ία Πμἕααεὶε εεί:-ιὶὶεα
κναιτ, ε. Πτὶτ. 33. 34 (ΙΙΙ 67 Π.)

ΒΚΟ ΚΕ

3 αὶ › Β 6 ούδέττω] οῦπω Β 7 απαντἠσωμεν Β®Ε 11 καθ' ἑαυτοῦ Ετ | κατηγόρησε κατ'
αύτοῦ ~ Κ 12 αύτοῦ > Κ 13 2. Βά. εἶ Β ἦ Β ἦ Ε 14 καταθύμιον Ε 13 ὲπόθσυν]
έπεθύμουν Κ 21 μελλῆσαι ΚΒ.Ε® μελῆσαι ΒΟΕ® 23 έμπλησης ΒΕ έκττλἠσης ΚΟΒ 24 δια-
φνλαξοι ΒΚΟ 23 2ὶε Βαετεεατίίε 2μτα Εοὶεεαεὶεα: διἠγησις τῆς απονοίας τῷν περὶ Εύσέβιον Ε |
ει. Βσ. ἦ Β ἶθ Ε 26 έμελλε Ε 28 τούτους ΚΕ τούτω ΒΚΟ τοῦτο Ωσαιττι. Μοαεί.
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Αρσὶοἕία εεεμααα 71, 2-6. (Είείε αεε ιαεὶίιίααίεεαεα Κὶετμε) 149

τούς Μελιτιανούς καὶ πείθουσι τόν βασιλέα σύνοδον αῦθις έν Τύρῳ κελεῦσαι γενέσθαι.
καὶ κόμης Διονύσιος αποστέλλεται καὶ στρατιωται δορυφόροι δίδονται τοῖς περὶ Εύσέβιον.
καὶ ό μὲν Μακαριος δέσμιος δια στρατιωτῶν πέμπεται είς Τύρον, έμοὶ δὲ γραφει καὶ αναγκην
έπιτίθησιν, ὥστε καὶ ακοιττας ὴμας αποστέλλεσθαι. τὴν μὲν ούν πᾶσαν συσκευὴν

εγνῷναι δυνατόν, έξ ὥν έγραψαν οί ἐπίσκοποι τῆς Αίγύτιτου· πῷς δὲ παρ” αύτῷν έξ
αρχῆς σννετέθη, αναγκαῖον αν εῖη λέγειν· καὶ γαρ έντεῦθεν θεωρεῖν τὴν κακοήθειαν
καὶ τήν πανουργίαν τὴν καθ' ὴμῷν γενομένην έξεστιν. έττίσκοποί εὶσιν ἐν Αὶγύτιτω
καὶ Λιβύη καὶ Γὶενταπόλει έγγύς έκατόν. ούδεὶς τούτων ὴμας ητιᾶτο, ού πρεσβύτερος
έμέμφετσ, ού τῷν λαῷν τις κατελαλει, αλλ” οί Μελιτιανοὶ οί από Πέτρου έκβληθέιττες καὶ

ιο οί 'Αρειανοὶ ήσαν οί τήν έιτιβουλὴν μερισαμενοι. καὶ οἱ μὲν τὸ κατηγορεῖν, οὶ δὲ τὸ
δικα3ειν έαυτοῖς ἐξεδίκουν. ὴμεῖς μὲν οῦν παρητούμεθα τούς περὶ Εύσέβιον ὡς εχθρούς
δια τήν αίρεσιν όντας, έπειτα τὸν λεγόμενον κατήγορον μὴ είναι ί πρεσβύτερον όλως
έδείκνυμεν οῦτως. ότε Μελίτιος ύπεδαθη, ως μήποτ' ῷφελε, γινώσκων αύτού τὴν
πανουργίαν ό μακαρίτης 'Αλέξανδρος απήτησεν αύτόν βρέβιον, ὥν έλεγεν έχειν έπι-

ιε σκόπων έν Αἰγύπτῳ καὶ των έν αύτη τη 'Αλεξανδρεία πρεσβυτἐρων καὶ διακόνων καὶ
εὶ έχει τινας έν τη χωρα αύτῆς. τοῦτο δέ πεποίηκεν ὁ παπας Άλέξανδρος, ῖνα μὴ
Μελίτιος λαβὼν τὴν τῆς έκκλησίας παρρησίαν πωλήση πολλούς καὶ ιμεύσηται καθίήμέραν
ύποβαλλων ούς βούλεται. τῷν μέν οῦν έν Αἰγύπτῷ πεποίηκε τὸ βρέβιον τοῦτο·
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βρέβιον δοθὲν παρα Μελιτίου 'Αλεξανδρω τῷ έπισκόπῷ 6

έγὼ Μελίτιος έν Λυκῷ
2 /Χούκιος έν Ἄντινόου
3 Φασιλεύς έν Ἑρμουπόλει
4 'Αχιλλεύς έν Κουσαῖς
5 Ἄμμωνιος έν Διοσπόλει

1 Ψαε αίε Μεὶίτίααει· νοτ Τντιιε ία αεγατεα 211 Ιείαεα ααεέεα, Ιεαίτ Ραρ. Εοαα. 1914 _ Πίε δγαοαε
ία Τντμε Ξααα 333 εταττ, ε. ματεα ε. 76, 3 3. 136, 16 Ε. 2 Βετ Οοατεε Βίοαγείμε ννατ Είιεοαεμὶατ, ααεα
Κοαετααείαε Βετιίἱμαεεεεατείαεα ἱὶίτ αίε Βγαοαε νοα Τγτμε (= Πτὶε. 38, Εμεεδ νδ Ιν 42, 3), ννο Βίοανείμε αὶε
ααίεετίίεαει· Εεεατ από τῷν ύπατικῶν εεαααατ ινίτα. Οα Οσα. Ταεοα. ΨΠΠ 34, 4 ααα ΨΠΙ 18, 4 (ρτορσμίετὶ:
328 μ. 329( Ρ) ία Τνί-με μαα Ηεὶίοαοίίεὶ ααταίέ ὶιτοαιὶσίαίείτ ννεταεα αὶὶτίεα, ίεε ααἔεννία 3 Μαεατίμε, αει·
Ρτεεὶσνίετ μαα Αροατίεατ αεε Ααααααείμε αια Ηοίε, ννατ εεαοα Ααἱααἔ 333 ία Κοαεταατίαορεὶ νετααίέεέ, ε. Ραρ.
Ι..οαα. 1914, 3ο (= Πτα. 39) 4 νεΙ.Ει1εεανΟ ΙΜ 42,4 (133, 1 Β.) μαα οαεα ε. 1ο, 1 (Β. 93, 26 Β.). Ζμ
ακοντας νεί. αίε ὶεαεααίαε δεαίὶαετμαα ία Ραρ. Ι..οαα. 1914, 38 Β. 3 Ια αετ Τατ είαα αίε ἱοίεεααεα Βε-
αίετὶτμαἐεα αμτ αμί αεα Βτίεἱεα αετ ααγρείεεαεα Βίεεαόίε αμίεεὶσαμι: 8 Β. Παταίὶ: είαα αίε Κὶαἔετ ία Τγτμε
εααεαὶεεεττείεττ, Κεὶ;2ετ μαα ααααίτετααε αααεα ία Τντιιε αίε Αααίαεε εταοαεα μαα 2μ Οετίεαὶ: Βεεεεεεα. Παα
αααετ ννίτα νοα νοτααετεία αετ ἱίῖτ Αέααααείμε μαἕὶίαεείαε Βετίεαὶ: αετ Κοταίαίεείοα αίε τεεαείίεα αίεαέ 11ια.8-
εεαεαα αίαεεετεὶὶτ 11 έξεδίκουν = νίααίεαααατ. - Ατααααείμε Ιεαατε νοτ Είαετίὶτ ία αίε νετααααὶμαἕεα
Εμεεδ μαα εείαε Ραιτεί αὶε Βίεατετ αα, αα είε Κετιετ εείεα, νεί. ματεα ε. 77, 5020111. Π 23, 18; αίε νοα
Ερίρααα. ααετ. 68, 8, 2 Β. (ΠΙ 148, 2ο Β.) αετίεατετε δ2εαε 2ννίεεαεα αεα1 αἕγρέ. Βίεεαοί Ρσὶταπιοα μαα
Εμεεα ν. Οαεεατεα ίὶίμεααειτ ααα αια αεεεεα; ε. αμεα ε. 77,2 3. 136, 27 12 κατήγορος = Ιεεαγταε.
12 Υεὶ. οδεα ε. 11,7 Ξ. 97, 3; ε. 28, 6 Β. 1ο8, 21 13 ὡς μήποτ' ῷφελε α. ί. ία Νίεαα, κνο Αὶεχαααει·
αίε Αμεεέοβμαε αετ Μεὶίτίααετ αίεαέ ειτείεαὶε 18 Β. α. ααἱ Ο:-μμα αετ Βεεέίωαιμαεεα αετ δγαοαε
νοα Νίεαα ε. Πτὶί. 23, 7 (ΙΙΙ 49,4 α.). 19 Βίε Είετε (= Πτίτ. 33) ίεὶ: αμτ αίει· ιῖιαεταεἱείτ. Βατμιεα:
323/6. Βμτεα αίε ]..ίει:ε ίεε αείαεεννεἕε αεννίεεεα, ααίὶ Ιεεαγταε αίεαε 2μ αεα Αααααεετα αεε Μ. εε-
αόιτε. Αίε Πα2μίτίεαεαετ εεαΙοΒ ετ είεα ίααεα ερατετ αα 2ο Ναιτιεα: 1. Βαε ὶετ2ι:ε Ζεμἔαίε ίίὶιτ Μ.
2. Εμείμε, αοεα ία Ξεταίεα αεί αεα Οτίεαεαὶεα (ΟΞΕΙ. 63, 77, 12) 4. νεί. $ο2οι:ι1. Π 23, 3: ία Τγτμε 333

ΒΚΟ ΒΕ

4 έπιστέλλεσθαι Β ί 8 έκτόν Β 12 κατήγορον › Ε". αίααμεεἱϋἔτ Ε° | πρεσβύτερον μὴ είναι
Ν Ε 13 ὥφελον Β 17 Μελέτιος Ε* 19 α. Βα. ξ Ε 22 Ἑρμσυπόλι Β 24 Διοσπόλι Β

Β
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150 Αροὶοεία εεεμααα 71, 6. (αίειε αεε ταεὶίίίααίεεαεα Κὶετμε)

6 ζ . . . › έν Πτσλεμαίδι
7 Παχύμης έν Τεντύραις
8 ζ. . . › έν Μαξιμιανουπόλει
9 Θεόδωρος ἐν Κόπτῳ

[ἐν Θηβαίδι]
το Καλης έν Ἑρμεθί

Κόλλουθος έν τη ανω Κυνῷ
Πελαγιος έν 'Οξυρύγχῷ
Πέτρος έν 'Ηρακλέους
Θέων έν Νειλουπόλει
”ὶσαακ έν Λητοῦς
'Ηρακλείδης έν Νικίους
”ίσαακ έν Κλεοπατρίδι
Μέλας έν 'Αρσενοίτη
ζ. . . › ἐν Ἡλίσυς
Αμὼς έν Λεόντων
'ὶσίων έν Ἄθριβί ί
ζ. . .›έν Φαρβεθῷ
Ἄρποκρατίων ἐν Βουβαστῳ
Μωσῆς έν Φακουσαῖς
Καλλίνικος έν Πηλουσίω
Εύδαίμων έν Τανει
'Εφραίμ έν Θμουί
( . . . › έν Σαί
Ἑρμαίων έν Κυνῷ καὶ Βούσιρι
Σωτήριχος έν Σεβεννύτω
Πινινσύθης έν Φθενεγύ ί
Κρόνισς έν Μετήλι
Ἄγαθαμμων έν τη 'Αλεξανδρέων χώρα
έν Μέμφι 'Ιωαννης (κελευσθεὶς παρα τοῦ βασιλέως είναι μετα τοῦ αρχιεπι-
σκόπου)

Οί μέν έν Αἰγύτιτῳ ούτοι, τῷν δὲ έν Ἄλεξανδρεία είχε κληρικῷν·

11
12

Ι3
14
Ι5
16

Ι7
18
19
2ο
21
22

23
24
25
26

27
28

29
3ο
3Ι

32

33
34

6. 8. 19. 22. 28 ίεαὶεα αίε Βίεεαοίεααιαεα. Ζ. 3 έν θηβαίδι ίεε Βααααεαίετὶτμαε 2ι.ι ατ. 1-6 9. Βίε
346: 19. Βεετατίεί νοα 347. 12. Βίε 346: 19. Εεετατίεἱ νοα 347 13. Ια αεί· κορτίεεαεα Είετε νοα Νίεαα
ατ. 13 14. Βίε 346: 19. Εεετατίεί νοα 347, ία Τντμε 333: Ξ. 139 α.τ. 28 13. Β. οαεα ε. 64 5.143, 19;
333 ία Αὶεχααατίεα αείτα ῖἔαετίαὶὶ αμί αίε Μεὶίτίααετ; Ραρ. Ι„σαα. 1914, 7; ία Τντμε 333: 5ο2ο1α. ΙΙ 23, 3:
ία Ξεταίαα αεί αεα Οτίεαταὶεα: ΩΞΕΙ. 63, 77, 4; ἱίιτ ία.α αατετεεὶττείαί: Εμααίταοα ν. Τααίε 16. 8. ε. 64
5.143, 19 17. 5. ε. 64 5.143, 19 21. 5. ε. 6ο Ξ. 14ο, 16 μαα Νοεε, ία Βεταίεα δεί αεα Οτίεαι:αίεα: ΩΒΕΙ.
63, 76, 2ο 23. Ξ. ε. 6ο 5.140, 17 μμα Νοεεα; ία Τντμε 333: $ο2ο1:α. Π 23, 3, Κ. ετίααιτ, ετ εεί νοα
Ατααααείμε εκ.ὶτο1α.ι1:ιμαί2ίε1τ, οαννοαί ίαα Αίεχαααετ 2μ3εὶα5εεμ αααε; ία δεταίεα αεί αεα Οτίεαίαὶεα: ΟΒΕΙ.
63, 76, 12 26. 5. ε.6ο 14ο, 17 μαα Νοτεα; ία Βεταίεα αεί αεα Οτίεαεαὶεα: ΕΞΕΙ. 63, 76, 11; 77, 3
29. ία Τντμε 333: 5ο2οι:α. ΙΙ 23,3 32. ία Τντμε 333: ματεα Ξ. 139 111.41 αίε Ααααααετ αεε Ατααααείμεί
33. ε. οδεα Β. 129 ατ. 198 34. Β. ί. ]οααααεε Ατεααρα, αετ οίὶ: εεααααέε Βίίατετ αετ Μεατίααετ. Βετ
Ζμεαέ2 εααιαίαὶε νοα Αέααα. μαα ὶ:›ε2ίεαι: είεα αμἱ ε. 7ο

ΒΚΟ ΒΕ

2 Παχύμις ΒΕ Ι Τστύραις ΒΒ® Τεντύραις Β® 3 Μαξιανσυπόλει ΒΒΕ 6 Ἑρμεθεί ΒΕ
7 Καλουθος Β 1ο Νελουπόλει ΒΚΟΒ 14 'Αρσινοίτη Ο 13 'ὶλισύς ΒΚΟ 18 έν Φαρ-
βεθῷ > ΒΚΟ 19 Βουβασω Κ 24 Σαί] Σουί ΚΟ. Σαί Ο® 27 Πινινίθους Ε 28 Μετόλη Β
3ο/31 έπισκόπσυ Ο- αρχιεπισκόπου Ο® 32 μέν ¬ὶ- οῦν Ε



Αρσίοεία εεεμααα 71, 6-72, 3. 161

Ἄπολλωνιος πρεσβύτερος
Εῖρηναῖος πρεσβύτερος
Διόσκορος πρεσβύτερος
Τύραννος πρεσβύτερος

35
36

37
38

Διακονοι
Τιμόθεος διακονος
'Αντίνοος διακονος

41 Ἡφαιστίων διακονος
καὶ 42 Μακαριος πρεσβύτερος τῆς Παρεμβολῆς

39
4ο

Τούτους Μελίτιος καὶ παρόντας παρέδωκεν 'Αλεξανδρω τῷ έπισκόπω. τοῦ δὲ λεγο-
μένου 'ὶσχύρα οῦτ' έμνημόνευσεν οῦτε όλως έν τῷ Μαρεωτη έσχηκέναι (πρεσβύτερον)
πὼποτε ὼμολόγησε. καὶ όμως καὶ οὶ ηςθροὶ ούκ αφίσταντο καὶ ὁ μή πρεσβύτερος ὡς πρεσ-
βύτερος έπλαττστο. κόμης γαρ ήν ὁ αναγκα3ων καὶ στρατιῶται εῖλκον ήμας. αλλα καὶ
οῦτως ή χαρις τοῦ θεοῦ νενίκηκεν· οῦτε γαρ Μακαρίου ῆλεγξαν περὶ τοῦ ποτηρίου, αλλα

15 καὶ Ἄρσένιος, όν έθρύλησαν ανηρῆσθαι παρ” ήμῷν, εὶστήκει 3ῷν καὶ δεικνύων τὴν ἐκείνων
συκοφαντίαν. μή δυνηθέντων τοίνυν ἐκείνων έλέγξαι τὸν Μακαριον οἱ περὶ Εύσέβιον
έχαλέπαινσν ως απολέσαντες όπερ έθήρευον, καὶ πείθουσι τόν κόμητα τὸν σύν αύτοῖς
Διονύσιον, ίν' εὶς τὸν Μαρεώτην αποστείλη, μὴ αρα τι δυνηθῷσιν εύρεῖν ἐκεῖ κατα τοῦ
πρεσβυτέρου, μαλλον δὲ ίνα απελθόντες καττύσωσιν απόντων ήμῷν, ὡς βούλονται. τοῦτο

20 γαρ ήν τό σπουδα3όμενον αύτοῖς. αμέλει λεγόντων ὴμῷν 'περιττὴν μὲν είναι τὴν εὶς
τὸν Μαρεώτην αποδημίαν", α γαρ έκ πολλοῦ χρόνου μεμελετήκασι, μή προφασηέσθωσαν
ένδεῷς εἰρηκέναι μηδέ ύπερτιθέσθωσαν, α γαρ ένόμι3ον έχειν εὶρήκασι καὶ λοιπὸν απο-
ροῦντες προφασί3ονται· ή εὶ χρεία καὶ τοῦ ί Μαρεωτου, τούς γοῦν ύπότιτους μή πέμπεσθαι.

7,1

Β
8

8

8
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Β 189
ό μὲν κόμης περὶ τῷν ύπότιτων έπείθετσ, έκεῖνοι δέ παντα μαλλον ή τοῦτο πεποιήκασιν. 4
οῦς γαρ παρητούμεθα δια τὴν αρειανήν αίρεσιν, ούτοι σπουδαίως απῆλθον, Διόγνιος
Μαρις Θεόδωρος Μακεδόνιος Ούρσακιος καὶ Ούαλης. παλιν τε γραμματα πρός τὸν
έπαρχον τῆς Αίγύτιτου, καὶ στρατιωτική δορυφορία, καὶ τό γε θαυμαστόν καὶ πασης ύπερ-
οψίας γέμον, Μακαρισν μέν τὸν κστηγορούμενον πεποιήκασι δια στρατιωτῶν απομεῖναι,
τὸν δὲ κατήγορον μεθ' έαυτῶν απήγαγαν. τίς οῦν λοιπὸν έκ τούτων ού θεωρεί τήν

80 συσκευήν; τίς ού συνορα λευκῷς τῷν περὶ Εύσέβιον τὴν πονηρίαν; εὶ γαρ κρίσεως ήν έν
τῷ Μαρεωτη χρεία, έδει καὶ τὸν κστηγορούμενον αποστέλλεσθαι, εἰ δὲ μή κρίσεως ένεκεν
απήρχοντο, δια τί τόν κατήγορον έτιήγοντο; καὶ γαρ ήρκει ότι μὴ απέδειξεν. αλλα
τοῦτο πεποιήκασιν, ίν', έπειδή παρόντα τὸν πρεσβύτερον ούκ ήλεγξαν, τοῦτον απόντα

10 Β. Ατααααείμε κνοὶίτε αατεα αίε Είετε αεε Μεὶίέίμε ααεαννείεεα, ααΒ Ιεεαγταε αὶε Εαίε ίίαετααματ αίεαὶ:
αεἱματ εεί, εεεεα ίαα Κίαεε 2μ εταεαεα. Αίε αίε δναοαε α2νι·. αετ ααίεετὶίεαε Κοιααιίεεατ Ι. αοεα 2μΙίεΒεα,
Ρτοίεετίεττε Α. Βεἕεα αίε Βναοαε, ίααειτι ετ ία.τ ἱετααὶίεα. Πεμ αίεε τεεατίίεαε Ηίααειτιίε ἱίιτ αίε Ταἔμαε αετ
Ξναοαε 2μ αεεείαίἕεα, ὶίεβ αετ Ωοαιεε Α. αίίι: Οείναὶὶ: νοτίίίατεα 14 ῖ.ὶανε1·εὶ:ααα.ὶίεαεε Βαίεοααείαεατ.
Βεαα μπι Μαεατίμε ααααεὶτε εε είεα αίεατ; εετααε ννεεεα Ι. μτμταε Α.νε1·μ1τείΙὶ: 13 Ατεεαίμε' Εαὶὶ
ερίεὶτε αμτ ία αει· Ααὶααεε (Ξο2οι:α. ΙΙ 23, 12) νίεὶίείεαι: αίε Βεννείε. ία: αίε Νείαμαἔ αει· Ατααααείααετ
2μτ θεκναὶττατίείτείτ, ααει· αίεατ ία αετ νετααααίμαε είαε Βοίὶε. νε1·μ1τείΙ1 ννμταε Α. ααεα Ξο2οτα. Π 23, 19
αμί Οί-ιίαα αεί· Ετεεααίεεε αεί· Κοπιαιίεείοα. Βααετ νι·ί.τα ίι11 ίοὶεεααεα αμτ νοα αίεεεί· εεααααεὶί: 17 πεί-
θουσι νεί. αίε Νοτε 2μ 5. 161, 1ο 23 Ταεοααίε ν. Νίεαα, Ματίε νοα Οααίεεαοα, Ταεοαοτ νοα Ηεταεὶεα
(Τα.ι·α.ὶ1ίεα), Μαεεαοαίμε ν. Μορεμεετε, Πτεαείμε νοα Ξίαείαμαμτα, ναὶεαε ν. Μμτεα 26 Πετ Οοαίεε
αμτοτίείείτε αίε Κοίαιπίεείοα αμτεα εία ααίεὶίεαεε δεατείαεα αα αεα αἔνρτίεεαεα Ρταίεαέεα 3ο ί. Βαε
Ατεμαιεατ 11-με αετ Ατααααείμε ετεεαεαε αἕγραίεεαε Κὶετμε ααετατὶ: εείαει· αμί αετ δναοαε νοτ

ΒΚΟ ΒΕ

7 'Αντίνους ΒΟΒΕ 11 (πρεσβύτερον) ΟΡ. 13 ήν > Β 18 τόν] τὴν Ε 3ο γαρ -ί- καὶ Κ
31 αςποστελεσθαι Β* αποστέλλεοθαι Β°
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1ῇ2 Αροὶοεία εεεμμαα 72, 6-73,4. (Ρτοιεετ αεε αὶειαματίαίεεαεα Κ.ὶε1·ι.ιε)

συσκευασωνται καὶ τυρεύσωσιν, ί απερ αύτοῖς ἐδόκει. καὶ γαρ τούς πρεσβυτέρους τῆς
'Αλεξανδρείας καὶ τῆς χώρας πασης μεμςμαμένους, ότι μόνοι παρεγένοντο, καὶ αξιοῦντας
καν αύτούς παρεῖναι οίς έπραιτον (εἰδέναι γαρ έλεγον καὶ τὸ πραγμα καὶ τα κατα τόν
λεγόμενον 'ὶσχύραν) ούκ ἐπέτρειμαν, αλλα τὸν μέν έπαρχον τῆς Αίγύτιτου Φιλαγριον
παραβατην καὶ στρατιὼτας έθνικούς είχον μεθ' έαυτῷν έξετα3οντας α μηδὲ κατηχου-
μένους έπρεπε θεωρεῖν, τούς δέ κληρικούς ού συνεχώρησαν, ίνα μή κακεῖ ὥσπερ ἐν τη
Τύρῳ τούς διελέγχοντας αύτούς έχωσιν.

Ἄλλ” ούδέ οῦτως λαθεῖν ήδυνήθησαν. συνορῷντες γαρ οί πρεσβύτεροι τῆς πόλεως
καὶ του Μαρεὼτου τας κακουργίας αύτων έγραψαν καὶ διεμαρτύραντο ταυτα·

Θεογνίῳ, Μαρι καὶ Μακεδονίω, Θεοδωρῳ καὶ Ούρσακίῳ καὶ Ούαλεντι τοῖς απὸ
Τύρου έλθοῦσιν ἐπισκόποις παρα τῶν πρεσβυτἐρων καὶ διακόνων τῆς καθολικῆς ὲκ-
κλησίας 'Αλεξανδρείας ύπό τὸν αὶδεσιμωτατον ἐπίσκοπον Άθανασιον.

Ἑπρεπεν ύμας ἑρχομένους καί αγοντας μεθί έαυτῷν τόν κατήγορον αγαγεῖν καὶ
Μακαριον τὸν πρεσβύτερον. αὶ γαρ κρίσεις ούτως συνίστανται κατα τας αγίας γραφας,
ὥστε τὸν κατήγορον μέτα τοῦ κατηγορουμένου έσταναι. έπειδή δέ οῦτε Μακαριον ήγα-
γετε οῦτε ὁ αὶδεσιμωτατος ήμῷν ατίσκσπος 'Αθανασιος μεθ' ύμῷν εὶσῆλθεν, ήξιὼσαμεν καν
αύτοὶ παρεῖναι έν τη κρίσει, ίνα παρόντων ήμῷν ασφαλής ή έξέτασις ί γένηται καὶ πει-
σθῷμεν καὶ ήμεῖς. έπειδή δὲ ού τοῦτο συνεχωρήσατε, αλλα μόνοι μέτα τοῦ ἐπαρχου
τῆς Αίγύτιτου καὶ τοῦ κατηγόρου ήθελήσατε πραττειν α βούλεσθε, όμολογοῦμεν ότι
ύποιμίαν είδομεν έν τῷ πραγματι πονηραν, καὶ έθεωρήσαμεν ότι συσκευή καὶ έπιβουλή
μόνον έστὶν ή είσοδος ύμῷν. δια τοῦτο ταύτην ύμῖν έπιδίδομεν τήν έπιστολὴν μαρτύριον
έσομένην είς αληθινὴν σύνοδον, ίνα γνωσθ·η πασιν ότι κατα μονομέρειαν, απερ ήθελή-
σατε, έπραξατε καὶ ούδὲν έτερον ή συσκευήν ήθελήσατε συνθεῖναι καθ' ήμῷν. τού-
των δὲ τα ίσα έπιδεδὼκαμεν καὶ Παλλαδίω τῷ κουριωσω τοῦ Αύγούστου, ίνα μή κρυβη

4 Ραίὶαετίμε εαβ εείτ 334 ία Αὶεκααατίεα. τταραβατης ίεε εία Ξεαίαιρὶννοίτ αεε Α., αεαεμτεε Βεαεἔατ; σα εε
2μι:1ί.ατ, ίεε 211 αεπνείἱεία. Βίε Μαβετααε 1111· εοὶεαε Οααταὶετετίείετμαεεα εαεαίτααιε Α. αὶὶεία αμε αετα
νετααὶιιεα είαεε Μαααεε 2μτ αὶεκααατίαίεεαεα Ραίτεί, ναὶ. αίεε. Αααα 9 (Μίἕαε 23, 7ο3 Α) 1ο Βτίεί
(= Πτα. 64) αμτ αίετ ὶίαετὶίείειτ. _ Είίτ αεα 2είτὶίεαεα Αα.εατ2 αετ ίοὶεεααεα Πταμααεα αιμα ιααα αε-
αεαέεα, ααβ αίε Βγαοααίεα αεα 17.9. αετείτε ία ]ε1·μεαίε1:α ννατεα (ε. Ξ. 162, 23). Ααααααείμε τείετε α1:α
17. Ερίραί (= 11. ]μΙί) 2μτ Ξεε ααεα Τγτμε (Κερα. ΨΠΙ 211 336). Βίε Βναοαε ταατε ααααεα ία αετ 2ννεί1εα
Ηαὶίεε αεε ]μα. Αὶεο ινατ αίε Κοαιαιίεείοα ίτα Αμεμετ ία Αίεκααατίεα. Πα αίε Εααίεταμαε νοα Τντμε ααεα
Αὶεκααατίεα 341 τόταίεεαε Μείὶεα αεααετ, ινίτα αίε Κοαίααίεείοα, αίε ία αεα εμτεμε ρμαὶίεμε ὶ:›εαμτ2ι:ε, ίαίατιετ-
αία 12-14 Ταεε ίίίτ Ηία- μαα Βίίείιτείεε αεαότίἕτ αααεα. Βαε Πιτείὶ ταμβ ετννα αίε 211111 1ο. 9. ετἕααεεα εεία;
νοταετ ννατ Ατααααείμε ααεετείετ. Πίε Πτὶτμααεα ε. 73. 74 ίαὶὶεα αὶεο ία αεα Αμἔμετ; ε. 76 αμἱ αεα 8. Ξερτ.,
αααετ ννοαὶ ααεα αε111 Εατεεαεία αετ Βναοαε. Ω. 77. 78. 8ο. 81 εεαότεα 2ι.ιεα111111εα μαα είαα ία αίε Ζείὶ: 211
εεαεα, αίε αίε Κοαιεαίεείοα εετααε ααεα λεγατεα ααεετείεί: ννατ, α. α. Ααίααε Αμαμεε. Ο. 79 ετίεμααί: ία αεα:ι
Ζννεεὶτ εαίί: ε. 76 ὶίαετεία, Ιίεἔι: αὶεο ερατετ, νίεὶίείεατ εοεατ ααεα αεια Πιτείὶ αετ δγαοαε 23 τα ῖσα =
ε11εα1ρΙατία α. ί. αίε Πταμααε αεε ίοταιείὶεα Είαερτμεαεε αεε αὶεκααατίαίεεαεα Κίεί-με αεί αεα εταααίεαεα
Ξτείὶεα, αίε ίίίτ αίε τντίεεαε Βναοαε νεταατινοταὶίεα ννατεα. Βετ οὶσεα είεαεααε Βτίεί ίει: αμτ είαε Βεααεα-
τίεαιιίειίαἕ ίίαετ αίεεεα ἱο1τ11εὶ.ὶεα Ρτοτεετ, αεεεεα Ὁταμααε εείτεαε αεε ιτιατεοτίεεαεα Κίετμε. ία ε. 76 νοτ-
Ιίεετ. Ζμ ῖσα ναὶ. Κϋὶσίετ, Ζείτεεατ. α. Ξανίαανετίίτμαἕ. Βοαιαα. Αατ. 33 (1933) 97, Εείοίτ ία: Ι.ε Μμεέοα 49
(1936) 37 Β. 23 Πει· εμτίοεμε ιναί· (ναὶ. εείαε νοὶὶε Τίτμὶατμί· Ξ. 133, 34, αα2ι.ι Νοέ. α.ί3α. ο1·.ΧΧνΠΙ
48) Ι.εί1ε1· αεε Οἐαείμταε αεε Ρταίεατεα

ΒΚΟ ΒΕ

4 έπέστρεψαν Ε 6 τη › Β®Β° α.ία2ι.ιἔεἱί;ιἕι: ΒΕΒΕ 1ο α. Βα. νἶ Β Ε Ε 13 ἑαυτὸν Β
16 έπίσκοπος ήμῷν ~ Ε 18 συνεχωρήσαμεν Ε 19 απερ ΒΕ 22 σύνοδον] είσοδον Ε
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-παρ' ύμῶν. όι γὰρ ἐπραξατε, τοιαῦτα λοιπὸν ἡμᾶς ύποπτεύειν καὶ λογἰ3εσθαι ποιεῖ
περὶ ύμῶν.

Διονύσιος πρεσβύτερος ὲπιδἑδωκα
Ἄλἐξανδρος πρεσβύτερος
Νειλαρας πρεσβύτερος
Λόγγος πρεσβύτερος
Ἄφθόνιος πρεσβύτερος
'Αθανασιος πρεσβύτερος
'Αμύντιος πρεσβύτερος
Πιστός ί πρεσβύτερος
Πλούτίων πρεσβύτερος
Διόσκορος πρεσβύτερος
Ἄπολλὼνιος πρεσβύτερος
Σαραπίων πρεσβύτερος
Ἄμμὡνιος πρεσβύτερος
Γαιος πρεσβύτερος
'Ρῖνος πρεσβύτερος
Αἰθαλὴς πρεσβύτερος

Ι

Ζ

3

4
5
6
7
8

9
ΙΟ

ΙΙ

12

Ι3
Ι4
Ι5
16

Διἀκονοι
Μαρκελλῖνος διακονος
'Ατιττιανὸς διακονος
Θεων όιόικονος
Τιμόθεος διακονος
καὶ Τιμόθεος άλλος διακονος.

17
18

Ι9
πο
21

Τα μὲν τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως κληρικῶν γρὰμμοπόι τε καὶ όνόματα ταυτα, ὰ δὲ καὶ
οί από τοῦ Μαρεὡτού κληρικοὶ εγραψαν γινώσκοντες τὸν τρόπον του κατηγόρου καὶ
εν τη περιοδεία σύν ἐμοὶ όντες εστι ταυτα·

Τη αγία σννόῦῳ τῶν μακαρίων επισκόπων της καθολικῆς ἐκκλησίας οὶ κατὰ
Μαρεώτην παντες πρεσβύτεροι καὶ διόικονοι ἐν κυρίῳ χαίρειν.

Είδότες τὸ γεγραμμένον, ότι »ἄ εὶδον οὶ όφθαλμοί σού λεγεα, καὶ ότι »μαρτυς ψεύδὴς
ούκ ότιμὡρητος ἔσται«, ὰ εῖδομενῃ μαρτύροῦμοι, μαλιστα ότι ἀναγκαίαν ὴμῶν ἐποίησεν
είναι τὴν μαρτυρίαν ἡ γενομένη σνσκενὴ κατὰ του ἐπισκόπου ἡμῶν Ἄθανασίον. θαύ-
μα3ομεν γὰρ πῶς όλως 'ὶσχύρας καν είς μἑτρον τῆς ἐκκλησίας ὲμετρἠθη, περὶ ού πρῶτον
διηγἠσασθαι ἀναγκαῖον ὴγούμεθα. 'ίοχύρας ούδἑποτε λειτούργὸς τῆς ἐκκλησίας
γέγονεν, ἀλλ' εαύτὸν μὲν πρὸ τούτου ἐφἠμισε Κολλούθού πρεσβύτερον, ούκ ἔσχε δὲ τὸν
πειθόμενον αύτῶ εἰ μὴ μόνον τούς ονγγενεῖς ἑαυτοῦ. ούτε γὰρ ἐκκλησίαν ἑσχε ποτὲ ούτε
35. Πὶε Νειπεει: 1. εοὶποει ετκν:-ι 318: οὶ:›εὶ:ι 5.34 πτ.4. 2. 5.34 ι1ι·.:. 3. 3. 34 ατ. 7 4. 8.34 τιτ. 11
3. ετνσα 33Β ε. Ξ. ιιΒ, Β Νοτε. 6. Νὶοὶπε άετ Ξοὶαμ αεε Κερὶτομ νεὶ. 8. Π8, 8 Νότο 9. ετενε 338 ε. 8. Η8, 9
ιο. οτννεί 318 3. 34, τιτ. 3 19. εὶιπ Τὶιεοειεε 5. 34, τιτ. 36. Ρϋι· αὶε οοετιεεεὶιερεὶετι Ρτεεργτει· εἰὶσε εε ειμί
$. 34 εεκνε νοιτι ]ειὶ:ι.ι·ο 3ιΒ εὶεὶοὶτμοσαὶεε Πὶελςοπε, εὶὶε ὶ:ι.ὶετ ιιὶοὶττ εμἱεείϋὶτττ ννετόεμ, νεὶ. όειιι ὀεει Ιειαεκ
27 Ζμ περιοδεία νεὶ. 5. ιςιη., 1: 28 Βτὶεἱ (= Πτίς. 63) ὶετ πιιι· Ιιὶει· υὶσετὶὶεἱειτ. Βετιιππ: Αιιεμετ 333,
νεί. 5.132, το Νοεε 3ο Ρτον. ες, 7 | Ρτον. 19, 6 33ΕΕ. νεὶ. 5. 162, ςυ.

ΒΚΟ ΒΕ

5 Νειλαρᾶς Β Νειλας ΒΚΟΕ νεὶ. Ξ. 34. η 9 'Αμβύτιος ΚΕΕ ιο διόκονοι › ΒΚΟ οο Μακελ-
λῖνος ΚΟΒΕ ες τῶν όπὸ ΒΟ από τῶν ΚΚ: ἀπὸ Β®Ε | πόλεως -ί- τῶν Ε :8 ε. Βεί. ξβ Ε
3: είδομεν Β οῖδαμεν ΚΟΒΕ 33 ἐμετρἠθη ΚΕ ἐπεκλἠθη Β ενεκλἠθη ΚΟ 34 τῆς ἐκκλησίας λει-
τονΡΥὸῖ ~ Ε 36 αύτοῦ ΚΟ

Αὼαιιοεὶμε Π. 20

6

ιίι ςειε

?4, 1

Β

2

Β



Β 19ι
4
Ο

6

Π

ό

Μ 3Β4Α 7

τεμ

Β
Ζ

8
Β ιο:

4

Ο

ό

1ῇ4 Αροὶοεὶτι εεοιιιτεὶει 714„ 3-73, 3. (Εετ Κὶετιιε αετ Μειτεοιὶε τιμ αίε Ξνιτοὀε νομ Τντιιε)

όλως ί κληρικός ἐνομίσθη παρὰ τοῖς όλίγον διεστῶσιν από τῆς κὼμης αύτού πλην μόνοις,
ως προείπομεν, τοῖς συγγενέσιν εαυτού. ὰλλὰ καὶ όμως τοιαύτην ἑαυτῷ προση-
γορίαν ἐπιφημίσας ἐπὶ τῆς συνόδου τῆς συγκροτηθείσης ἐν 'Αλεξανδρεία ἐπὶ τη παρουσία
τού πατρός ἡμῶν 'Οσίου καθηρέθη καὶ λαικὸς συνἠχθη καὶ ούτως εμεινε τόν ἑξῆς χρόνον
ἐκπεσὼν καὶ τῆς ψευδούς ύπονοίας τού πρεσβυτερίου. περὶ γὰρ τῶν ἠθῶν αύτού
περιττόν ηγούμεθα λέγειν δυναμένων παντων εἰδέναι τὰ τοιαύτα. ἐπειδὴ δὲ περὶ κλασεως
ποτηρίου καὶ τραπέ3ης ἐσυκοφὰντησεν ὴμῶν τὸν ἐπίσκοπον Ἄθανὰσιον, καὶ περὶ τούτου
διηγἠσασθαι ύμῖν αναγκαῖον ὴπείχθημεν. φθασαντες γὰρ εῖπομεν ἐκκλησίαν αύτόν μηδὲ-
ποτε ἐσχηκἑναι ἐν τῷ Μαρεὼτη, ὡς δὲ ἐπὶ θεού μαρτυρος ούδὲ ποτὴριον κέκλασται ούδὲ
τραπε3α ὰνετρόττη παρὰ τού ἐπισκόπου ἡμῶν ούδὲ παρ' αλλου τινός τῶν συνόντων
αύτῶ, ὰλλὰ παντα ἐστὶ τὰ λεγόμενα συκοφαντία. καὶ ταύτα λέγομεν ού μακρὰν
τού ὲττισκόπου ὰπόντες, παντες γὰρ σύν αύτῷ ἐσμεν, όταν περιοδεύη τόν Μαρεώτην·
καὶ ούδἐποτε μόνος περιἑρχσται, ὰλλὰ μετὰ πὰντων ὴμῶν τῶν πρεσβυτἐρων καὶ τῶν
διακόνων καὶ λαῶν ῖκανῶν. διό καὶ ὡς συμπαρόντες αύτῷ ἐν παση περιοδεία, η πεττοίηται
πρὸς ἡμᾶς, ταύτα λέγομεν καὶ μαρτυρούμεν ότι ούτε ποτηριον κατἐαγεν ούτε τραπε3α
ανστραπη, ί ὰλλὰ παντα ιμεύδεται, ὡς καὶ αύτός διὰ τῆς εαυτού χειρός μαρτυρεῖ. θε-
λησαντα γὰρ αύτόν συναχθῆναι μστὰ τὸ αττελθεῖν αύτόν μετὰ Μελιτιανῶν καὶ τοιαύτα
φημίσαι κατὰ τού ἐπισκόπου ὴμῶν 'Αθανασίου ούκ ἐδἐξαιττο αύτόν, καίτοι γραιμαντα
καὶ ίδία χειρὶ ὁμολογἠσαντα μηδὲν τούτων γεγενῆσθαι, αλλ' ύποβεβλῆσθαι ύπό τινων
ταύτα εὶπεῖν.

Διό καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ Θεόγνιον καὶ Θεόδωρον καὶ Μαριν καὶ Μακεδόνιον καὶ
Ούρσακιον καὶ Ούαλεντα εὶς τόν Μαρεώτην ούδὲν εύρόντες ὰληθἐς, ὰλλὰ μέλλοντος τού
πρὰγματος ὲλἐγχεσθαι ότι συκοφαντίαν εὶργασαντο κατὰ τού ἐπισκόπου ὴμῶν ,Αθα-
νασίου αύτοὶ οἱ περὶ Θεόγνιον εχθροί τυγχανοντες τούς συγγενεῖς αύτού καί τινας
Ἄρειομανίτας πεττοιηκασιν είπεῖν, όπερ ῆθελον. ού γαρ τις τού λαού κατὰ τού
ἐπισκόπου εῖρηκεν, ἀλλ' αύτοὶ τῶ φόβω τού ἐπαρχου τῆς Αίγύτιτου Φιλαγρίου καὶ
ταῖς ὰπειλαῖς καὶ τη προστασία τῶν Ἄρειομανιτῶν, απερ ὴθέλησαν, πειτοιηκασι. καὶ
γὰρ ἐλθόντας ὴμᾶς ὲληξαι την συκοφαντίαν ούκ ί επέτρεψαν, ὰλλὰ ὰπἐρριπτον μὲν ημας,
ούς δὲ ῆθελον σ·υσκευα3όμενοι προσεδἐχοντο καὶ συνετίθεντο αύτοῖς διὰ τόν φόβον τού
ἐπαρχου Φιλαγρίου, δι' όν ούτε παρεῖναι ὴμᾶς ἐττἐτρειμαν, ίνα κὰν τούς ύποβαλλομἐνους
ύπ' αύτῶν δυνηθῶμεν ἑλἐγξαι, εὶ τῆς ἐκκλησίας εἰσὶν η Ἄρειομανῖται. οῖδατε δὲ,
αγαπητοὶ πατέρες, καὶ ύμεῖς, ὡς διδασκστε ἡμᾶς, ότι ἐχθρῶν ούκ ὶσχύει μαρτυρία. καὶ
ότι μὲν ὰληθεύομεν, μαρτυρεῖ μὲν καὶ ἡ χεὶρ 'ὶσχύρα, μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ πραγματα αύτα,
ότι ὴμῶν μὲν μηδὲν συνειδότων τοιούτόν τι γεγενῆσθαι Φιλαγριον παρἑλαβον μεθί ἑαυτῶν,
ίνα τῶ φόβῳ τού ξίφους καὶ ταῖς ὰπειλαῖς ὰ βούλονται συσκευασωιτται. ταύτα ὡς ἐπὶ
θεού μαρτυρούμεν, ταύτα ὡς εὶδότες καὶ ὲσομἐνην κρίσιν παρὰ θεού λέγομεν, θέλοντες
μὲν ἐλθεῖν παντες πρὸς ύμὰς, αρκεσθἐντες δὲ τοῖς ἐξ ἡμῶν, ῖνα τὰ γραμματα την τῶν
μη παραγενομενων παρουσίαν αποπληρὼση.

3 Πίε δγποαε ίειμα ὶι:τι ]εὶ:ιτε 324/5 ετεττ, νἔὶ. Ζεὶτεοὶιτ. Ι. τιεμτ. Ψὶεε. 33 (1934) 151 16 νεί. ο. 64
17 Ττοτ: αετ Ε1·ὶεΙεὶ.1·ι11:ι8 νοι:ι ο. 64, πειὶιττι Ατὶπειμεεὶμε αεμ Ιεοὶτγταε αὶοὶττ ὶμ εὶετι Κὶετυε ειυί, νναε ιυι· Εοὶηε
ὶεειί.-το, ααβ εὶσὶ: Ι. το Τντιιε μπα 1:ιε1οὶ:.ὶτει· ότε ϋὶνετ αίε δγαοεὶε νοτι Ξετὰὶεει ὶτιιραιιε αετ Ρτοτεὶκτὶοτι αετ
οιτεειτειὶῖεοὶιεμ Βὶεοὶαόἱε ετίτεμτε

ΒΚΟ ΕΕ

1 πλὴν ¬ 2 εαυτού › Ε 2 συγγενεύσιν ΚΕ 5 πρεσβυτερείου Ε 8 ἠπηχθημεν Β
9 κέκλασται] κόςαυσται Ε 1: ὰπόντος Β 13 τῶνθ › Ε., ιτεοὶτεεττ. ΕΕ 16 αύτού ΚΕ
19 καὶ > Ε., ειαοὶπεεττ. Ε® 28 μὲν › Κ 31 δε] γὰρ Β 34 μὲν › ΒΕ | συνειδόντων Β.
συνειδότων Β° 33 βούλωιται Β 36 θεούί] θεῷ Ε 37 πρὸς › Ε
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1 'ὶγγενιος πρεσβύτερος ἐρρῶσθαι ύμας εύχομαι εν κυρίῳ, αγαπητοὶ πατερες 8
2 Θεων πρεσβύτερος Π
3 Ἄμμωνας πρεσβύτερος
4 Ἡρακλειος πρεσβύτερος
3 Βόκκων πρεσβύτερος
6 Τρύφων πρεσβύτερος
7 Πετρος πρεσβύτερος
8 'ὶεραξ πρεσβύτερος
9 Σαραπίων πρεσβύτερος

Μαρκος πρεσβύτερος
Πτολλαρίων πρεσβύτερος
Γαιος πρεσβύτερος
Διόσκορος πρεσβύτερος
Δημήτριος πρεσβύτερος
Θύρσσς πρεσβύτερος

ΙΟ

ΙΙ

12

13
Ι4
15

Διακονοι
16

17
18

Πιστός διακονος
'Απολλὼς διακονος
Σερρας διακονος
Πιστός διακονος
Πολύνικος διακονος
Ἄμμὡνιος διακονος
Μαύρος διακονος
”ὶ·ὶφαιστος διακονος
Ἄπολλὼς διακονος
Μετωπας διακονος
'Απολλὼς διακονος
Σεραπας διακονος
Μελίφθογγος διακονος
/ὶούκιος διακονος
Γρηγορας διακονος ί

19
20

ἌΙ

22

23
24
25
26

27
28
39
3ο Μ 38 3 Α

Οἱ αύτοὶ πρός τόν κουριῶσον καὶ Φιλαγριον τότε λεγόμενον επαρχον 78,1
Αὶγύπτου

Φλαβίῳ Φιλαγρίω καὶ Φλαβίῳ Παλλαδίῳ δουκιναρίῳ παλατίνω κουριὡσῳ καὶ Φλαβίω
'Αντωνίνῳ βιαρχῳ κεντηναρίῳ τῶν κυρίων μου τῶν λαμπροτατων εττὰρχων τού ὶερού
πραιτωρίου παρὰ τῶν πρεσβυτἐρων καὶ διακόνων τού Νὶαρεώτου, νομού τῆς καθολικῆς
εκκλησίας της ύ·πό τόν αίδεσιμώτατον ἐπίσκοπον Άθανασιον· διὰ τῶν εξης ύπογραφόντων
ταδε μαρτυρούμενοι ἐπιδιδόαμεν·
1 Ε. Βὶε Νααιεπ: 1. ετννα 318: 5.34 τι1.43 2. 5. 34 111.47 3. οδεα 5.143 ι1ι·.1 Δικελλης; 318: 5.34
Ντ. 3ο 4. 5. 143 11.1. 2 Φασκὼ 3. 5. 143 111. 3 Χενεβρί, 318: 5. 33 111. 33 13. 5. 34 111. 43
21. 5.144 1:ιτ.1ο, 318: 5.34 111. 7ο 22. 5. 33 111. 63 32 Πετ Βιτεί (= Πτὶτ. 66) 11111· ὶ·ι.ὶετ ῖιὶαετ-
Ιὶείειτ 34 ί. Ραὶὶειαὶμε ε. 5. 132, 23

ΒΚ (δίε Ζ. 31) Ο ΚΕ (Βὶε Ζ. 31)

11 Πτολαρίων ΚΟ Πολλαρίων Β 18 'Απολλὼς _ Πιστός διακονος > ΚΟ 19 Σἑρας ΒΕ
22 'Αμμὼνιος διακονος ¬ί- Μετωπὰς διακονος ΚΟ 27 Ἄπολλὼς διακονος > ΚΟ 31 Γρηγόριος Ε
32 2. Κα. ξ Β 34 Φλανίω×·® ΕΟ | Παλλαδίῳ _- Φλαβίῳ › Β ί Φλαυίω Ο 38 μαρτυρό-
μενοι ΚΟ
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1ὁθ Αροὶοεὶα εεοι.ιι:ι‹:ὶ2 76, 2_77,3. (Πίε Αεενρτετ ατι εὶὶε δςιποόε νοα Τγτιιε)

'Επειδη Θεόγνιος καὶ Μαρις καὶ Μακεδόνιος καὶ Θεόδωρος καὶ Θύρσακιος καὶ
Θύὰλης ὡς αποσταλεντες ύπό παντων τῶν ί επισκόπων τῶν συνελθόντων ἐν τῇ Τύρῳ
αττηντησαν εν ττ] ὴμετερα παροικία φασκοντες εντολὰς εὶληφεναι, ὡς 3ητῆσαί τινα ἐκ-
κλησιαστικὰ πραγματα, ἐν οίς ἔλεγον καὶ περὶ ποτηρίου κυριακού κεκλασμενου ύπο-
βληθεντος αύτοῖς ύπό 'ὶσχύρα, όν ῆγαγον μεθ' ἑαυτῶν, λέγοντος εαυτόν είναι πρεσ-
βύτερον, ός ούκ εστι πρεσβύτερος, _ ύπό γὰρ Κολλούθου τού πρεσβυτέρου φαντασθεντος
ἐπισκοπὴν καὶ ύστερον ύπό κοινῆς συνόδου 'Οσίου καὶ τῶν σύν αύτῷ ἐπισκόπων κε-
λευσθεντος πρεσβυτέρου είναι, καθό καὶ πρότερον ῆν, κατεσταθη καὶ κατὰ ακολουθίαν
παντες οί ύπό Κολλούθου κατασταθεντες ανεδραμον εὶς τόν αύτόν τόπον, εὶς όν καὶ πρό-
τερον ῆσαν, ὡς καὶ αύτός 'ὶσχύρας λαικός ῶφθη, ην τε λεγει ἔχειν εκκλησίαν, μηδὲ πώποτε
εκκλησίαν γεγενῆσθαι, ὰλλ' οῖκητικόν οἰκηματιον μικρόν όρφανού παιδίου 'ὶσίωνος
τούνομα, _ καὶ δια τοι τούτο τῇδε τη διαμαρτυρία ἐχρησαμεθα επορκί3οντες σε κατὰ
τού παντοκρατορος θεού καὶ κατὰ τῶν δεσττοτῶν ὴμῶν Κωνσταντίνου τού Αύγούοτου,
καὶ τῶν επιφανεστατων Καισαρων παίδων αύτού ταύτα αύτα είς γνῶσιν ανενεγκεῖν
ττ] εύσεβεία αύτῶν. ούτε γὰρ πρεσβύτερός εστι της καθολικῆς εκκλησίας ούτε ἐκκλησίαν
εχει ούτε ποτὲ ποτηριον εκλασθη, ὰλλὰ παντα ιμεύδεται καὶ πλότιτεται. ύπατεία
'ὶουλίου Κωνσταντίου τού λαμπροτατου πατρικίου αδελφού τού εύσεβεστατου βασιλεως
Κωνσταντίνου τού Αύγούστου καὶ ”Ρουφίνου Ἄλβίνου τῶν λαμπροτατων, Θωθ δεκατη.

Θί μεν ούν πρεσβύτεροι ταύτα, ὰ δὲ καὶ οὶ ἐπίσκοποι οἱ μεθ' ὴμῶν ἐλθόντες
εὶς την Τύρον συνορῶντες τὴν συσκευὴν καὶ την ἐπιβουλὴν εγραψαν καὶ διεμαρτύ-
ραντο, εστι ταύτα·

Τοῖς εν -Γύρω συνελθούσιν ἐπισκόποις, κυρίοις τιμιωτατοις, οὶ απ' Αίγύτιτου
σύν ί Ἄθανασίῳ ἐλθόντες τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας εν κυρίῳ χαίρειν.

Θύκετι νομί3ομεν την συσκευὴν αδηλον είναι την παρὰ τῶν περὶ Εύσεβιον καὶ
Θεόγνιον καὶ Μαριν καὶ Ναρκισσον καὶ Θεόδωρον καὶ Πατρόφιλον ἡμῖν γιγνομενην.
καὶ κατ' αρχὴν μὲν γὰρ παρητούμεθα παντες διὰ τού συλλειτουργσύ ὴμῶν 'Αθανασίου
παρόντων αύτῶν τὴν ακρόασιν γενεσθαι εὶδότες ότι καὶ ενός μόνου εχθρού παρουσία,
μητιγε πολλῶν, ταραττειν καὶ βλαπτειν δύναται την ακρόασιν. οῖδατε γὰρ καὶ
ύμεῖς αύτοὶ την ἔχθραν αύτῶν, ῆν ού πρός ὴμας μόνον ἐσχὴκασιν, ὰλλὰ καὶ πρός παντας
τούς όρθοδόξους, ότι διὰ τὴν 'Αρείου μανίαν καὶ την ὰσεβῆ διδασκαλίαν εκείνου κατὰ
παντων ἑπιφύονται καὶ πᾶσι συσκευα3ονται. επειδη δὲ θαρρούντες ὴμεῖς τῇ ὰληθεία
δεῖξαι την συκοφαντίαν ί την κατὰ τῆς εκκλησίας ύπό τῶν Μελιτιανῶν γινομενην ηθε-
λησαμεν, ούκ οῖδαμεν πῶς οἱ περὶ Εύσεβιον ταραττειν τὰ παρ' ὴμῶν λεγόμενα επει-
ρῶντο καὶ ἐπὶ πολύ ἐσ-πούδα3ον τὰ παρ' ἡμῶν λεγόμενα ἐκβαλλεσθαι, τοῖς μὲν ακεραίως

18 Βατυιττ: 8. 9. 333 22 Πε1Β1·ὶεί (= Πτὶε. 6ο) ίεε 111.11 ὶτὶετ μὶαετὶὶείειτ. Ετ ιντιταο 111 Τγτμε εττνε.
Αιτίειτιε Αμἔυεί: 333 εεεοὶαττεὶαειτ ιιιτεί Ιεὶεεί: αίε Ρτοτεεταὶιτὶοπ αεε Ατὶταιτεεὶμε εὶει. 1111 Βεινεὶεο αεα
Ατὶταιταεὶμε ὶιτ ‹:ὶ.ὶεε.ε1· 5οὶ:ι1ὶΙί: ννὶε ϋὶαετὶταμρτ εὶιτεὶ αίε ὶαεὶαεα ἰοὶἕεααετι Ποὶ1ι1ι:τιε1:ιί:ε 3ει·αεὶε2ι1 ἕ1τ.ι11‹;ὶ.ὶεεο11ι:ὶ.
Πειτα εὶαεειὶι: ὶταίτο Ατὶταιτειεὶυε αίε ὶῖεοὶττιττωβὶεὶεεὶε αετ 5γτ:ιοαε ὶαεεττὶττετι, από ὶιίείὶ: εὶι:ὶ:ι ααὶιετ ασ ὶὶιτο
Βεεοὶαὶύεεε τιὶοὶιι: εεόυααεπ. Εύτ ὶὶ:ι1:ι ντειτ αίε ὶταὶεετὶὶοὶτε 5ν11οὸο νοτι Τντμε εία Καὶεετεετὶοὶτὶ: μετα ὶεεὶτι
Βὶεοὶιοἱεἕεττοὶτε. Πὶε Αμειναὶτὶ αετ Πτὶτυααεα ὶεί: νοιτ τὶὶεεει11 Οεόειιτὶτειπ ὶσοεεὶπιεατ

ΒΟΒ

1ο ην] τὴν Β 12 μαρτυρία ΒΟ Ι εφορκί3οντες ΒΟ 22 2. Κεὶ. ἦ Β | τοῖς] ττη Κ
23 Θεόδωρον] Θεόφιλου ΒΟ 26 γὰρ › ΒΟ
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Αροὶοεῇα εεοι.ιι1τ:ὶ2 77, 3-ιο. (Πίε Αεἕγριετ 211 αίε Ξγμοαε νοτι Τγτιιε) 1η?

δικα3ουσιν απειλούντες, τούς δε καὶ ύβρί3οντες, μόνον ῖνα τό καθ' ὴμῶν ο·πουδα3όμενον
αύτοῖς γενηται. καὶ ῖσως η ἔνθεος ύμῶν εύλαβεια, κύριοι τιμιὼτατοι, ηγνόει την
γενομένην παρ' αύτῶν συσκευὴν, αλλα νύν νομί3ομεν φανερὰν γεγενῆσθαι αύτὴν. ὶδού
γὰρ φανερῶς αύτοὶ την συσκευὴν ἐνεδείξαντο. τούς γὰρ ἐξ αύτῶν ύποτιτευομενους

5 ὰποατεῖλαι ἠθελησαν εὶς τόν Μαρεώτην, ῖνα απόντων ὴμῶν καὶ ενταύθα μενόντων τούς
μεν λαούς ταραξωσιν, α δὲ βούλονται διαπραξωνται. είδον γὰρ ότι οί 'Αρετσ-
μανῖται καὶ Κολλουθιανοὶ καὶ Μελιτιανοὶ εχθροὶ της καθολικἦς εκκλησίας εἰσί· διὰ τούτο
εσττούδασαν αποστειλαι τούτους, ῖνα παρόντων ἐχθρῶν καττύσωσι καθ' ὴμῶν, ὰ βού-
λονται. καὶ γὰρ οί ενταύθα Μελιτιανοὶ απεστειλαν ἐξ ἑαυτῶν τινας καὶ πρό τεσσα-

1ο ρων μεν ὴμερῶν ῶσπερ εὶδότες τούτο τό σκἐμμα γιγνόμενον ἔσεσθαι, καθ' εσπεραν δὲ
δύο βηριδαρίους πρός τό καὶ από της Αίγύτιτου Μελιτιανούς συναγαγεῖν εἰς τόν Μαρεώτην,
διὰ τό μη είναι ἐκεῖ μηδενα καθόλου, καὶ Κολλουθιανούς καὶ 'Αρειομανίτας από αλλων
τόπων καὶ καττύσαι καθ' ἡμῶν αύτούς λεγειν. οῖδατε γὰρ καὶ ύμεῖς, ότι αύτός
'ὶσχύρας ὼμολόγησεν εφ” ύμῶν ού πλεον ἑπτὰ συναγομενων εχειν. επεὶ ούν μετὰ

11 τό αύτούς κατασκευὰσαι, όπερ βούλονται, καὶ αττοστεῖλαι τούς ύπότιτους ὴκούσαμεν
ότι καθ” εκαστον ύμῶν περιερχόμενοι απαιτούσιν ύπογραφὴν πρός τό δοκεῖν τη παντων
ύμῶν οκεψει γεγενῆσθαι, τούτου ενεκεν γραψαι ύμῖν ἠπείχθημεν καὶ επιδούναι τόδε τό
μαρτύριον, μαρτυρόμενοι μὲν ότι συο-κευα3όμεθα καὶ πασχομεν ύπ' αύτῶν καὶ δι'
αύτῶν επιβουλἠν, αξιούντες δὲ όπως εν νῶ λαβόντες τόν ί τού θεού φόβον καὶ κατα-

εο γνόντες ότι χωρὶς ὴμῶν απεστειλαν ούς ὴθέλησαν, μη ύπογραωητε, ῖνα μη, απερ αύτοὶ
καθ' εαυτούς καιτύουσι, ταύτα ὡς παρ' ύμῶν γιγνόμενα λέγωσι. καὶ γὰρ πρεπει
τούς εν Χριστῷ ανθρώπους μη εἰς ανθρώπινα βλέπειν, ὰλλὰ την αλήθειαν παντων
προκρίνειν. καὶ μητε απειλὴν η χρῶνται πρός παντας μὴτε συσκευὴν φοβηθητε, ὰλλὰ
μαλλον τόν θεόν. ἔδει γαρ, είπερ ην όλως ακόλουθον είς τόν Μαρεώτην αποσταληναι,

25 καὶ ὴμας σνμπαρεῖναι, ῖνα τούς μὲν εχθρούς της ἐκκλησίας ἐλεγξωμεν, τούς δὲ ξενους
αποδείξωμεν, καὶ καθαρὰ τού πραγματος ἡ ἔρευνα γενηται. οῖδατε γὰρ ότι οἱ
περὶ Εύσεβιον εκαττυσαν επιστολην ἐπιδοθηναι ὡς από Κολλουθιανῶν καὶ Μελιτιανῶν
καὶ 'Αρειανῶν γραφεῖσαν καθ' ὴμῶν, καὶ δηλον ότι αύτοὶ οί εχθροὶ τῆς καθολικης εκκλησίας
ούδὲν αληθὲς περὶ ὴμῶν, αλλα παντα καθ' ἡμῶν λεγουσιν. ό δὲ νόμος τού θεού ούτε

το εχθρόν μαρτυρα ούτε κριτὴν είναι βούλεται. λοιπόν ῶς ί εν ημερα κρίσεως λόγον
μελλοντες διδόναι λαβόντες τό μαρτύριον τούτο καὶ γνόντες συσκευὴν την καθ' ἡμῶν
γενομενην παρακληθεντες φυλαξασθε μηδεν τι καθ' ἡμῶν πραξαι μηδὲ συναρασθαι τη
τῶν περὶ Εύσεβιον σκεκμει. καὶ γὰρ παλιν οῖδατε, ῶς προείπομεν, ὡς εχθροί εὶσιν ὴμῶν,
καὶ διὰ τί Εύσεβιος ό της Καισαρείας εχθρός γεγονεν από περυσιν. ἐρρῶσθαι ύμας

96 εύχόμεθα, κύριοι ποθεινότατοι.

6 Μὶι: αεα Κοὶὶμτὶτὶαιτετπ εὶαα Βεεεὶτὶὶιπετ αεε νομ Κοὶὶμτὶτοε εὶαεεεετετεπ Ιεοὶ1ν12ε Βεειτεὶτιι: 11 Πίε
νετεα21·ίὶ είπα ὶττ2ιεετὶ.ὶ‹:ὶ1ο Κμιτετε 21 Ε. 1525 Εοὶεομεὶε ίεε Ζι.ιε2ί;2 211 εὶεμτ ἱότμαὶὶοὶαετι Ρτοεεεε 111 ο. 78.
Είε Αι.ιεἱὶ1ὶ:1.ιτ111εε11 τίοὶατειτ εὶοὶ1 111.11 2.11 αίε Βὶεοὶαόἱε 27 Πὶεεετ Βιτεί ὶετ αίε Α.αὶ¬1.ὶ2εεε‹:ὶ:ι.ι·ὶἱί:, 2ι.ιε
εὶετ 5ο2οτ:α. Π 23, 3_6. 17 Μὶεεοὶὶμμεεα 1ι:ι2οὶ1ι:

ΕΟΚ

6 μεν 112εὶ:ι 138,18 7 Κουλλουθιανοὶ Β 9 Μελιτιανοὶ 112οὶ1 138, το τῶν Μελιτιανῶν ΒΟΒ Ι
αύτῶν Β 1ο καθ' Βτὶεὶττ καὶ ΕΟΚ 11 δύο Ορ. 112οὶ·ι 138, 22 19 νῷ] ῷ Κ νἔὶ. 138, 31
2ο 2. Βά. εως ῶδε ἡ μετ' αύτὴν επιστολη εχει απαραλλακτως εκτός τινῶν λέξεων εὶτα εχει τὰς ύπο-
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1η8 Αροὶοεὶε εεοιιμαα 78, 1-6. (Πίε Αεεγριετ 211 αεμ Οοιτιεε Πὶοιτγε)

78,1 Φλαβίῳ Διονυσίῳ τῶ λαμπροτὰτῳ κόμητι παρὰ τῶν επισκόπων της Αίγύτιτου

Μ 392Α

Β 196

Οκαθολικης εκκλησίας τῶν ελθόντων εἰς Τύρον.
2 Ούκετι νομί3ομεν την συσκευὴν ὰδηλον είναι την παρὰ τῶν περὶ Εύσέβιον καὶ

Θεόγνιον καὶ Μαριν καὶ Ναρκισσον καὶ Θεόδωρον καὶ Πατρόφιλον ὴμῖν γιγνομενην,
κατ' αρχὴν μὲν γὰρ παρητούμεθα παντες διὰ τού συλλειτουργσύ ὴμῶν 'Αθανασίου
παρόντων αύτῶν τὴν ακρόασιν γενέσθαι εὶδότες ότι καὶ ενός μόνου εχθρού παρουσία,

8 μητιγε πολλῶν, ταραττειν καὶ βλατττειν δύναται την ακρόασιν. φανερὰ γαρ εστιν
ἡ εχθρα αύτῶν, ην ού πρός ὴμας μόνον έαχἠκασιν, ὰλλὰ καὶ πρός παντας τούς όρθό-
δόξους, ότι κατὰ παντα επιφύονται καὶ πᾶσι συσκευα3ονται. επειδη δε θαρρούντες
ὴμεῖς τη αληθεία δεῖξαι τὴν συκοφαντίαν την κατὰ της έκκλησίας ύπό τῶν Μελιτιανῶν
γενομένην ὴθελησαμεν, ούκ οῖδαμεν πῶς αύτοὶ οἱ περὶ Εύσεβιον ταραττειν τὰ παρ'
ημῶν λεγόμενα επειρῶντο καὶ επὶ πολύ εσπούδα3ον τὰ παρ' ὴμῶν λεγόμενα εκβαλλεσθαι,
τοῖς μεν ακεραίως δικα3ουσιν απειλούντες, τούς δε καὶ ύβρί3οντες, μόνον ῖνα τό καθ'

4 ὴμῶν σττουδα3όμενον αύτοῖς γενηται. καὶ ίσως ἡ χρηστότης σου ὴγνόει την καθ'
ἡμῶν γινομένην παρ' αύτῶν συσκευὴν, αλλα νύν νομί3ομεν φανερὰν αύτὴν γεγενῆσθαι,
ἰδού γὰρ φανερῶς αύτοὶ την συσκευὴν ενεδείξαντο. τούς γὰρ εξ ἑαυτῶν ύποπτευομένους
αποοτεῖλαι ὴθέλησαν εἰς τόν Μαρεώτην, ίνα απόντων ἡμῶν καὶ ενταύθα μενόντων τούς

6 μεν λαούς ί ταραξωσιν, ὰ δε βούλονται διαπραξωνται. εὶδότες γὰρ ότι 'Αρειομανῖται
καὶ Κολλουθιανοὶ καὶ Μελιτιανοὶ έχθροὶ τῆς εκκλησίας είσί, διὰ τούτο εσπούδασαν απο-
στεῖλαι τούτους, ῖνα παρόντων εχθρῶν καττύσωσι καθ' ἡμῶν, ὰ βούλονται. καὶ γὰρ
ηδη οἱ ενταύθα Μελιτιανοὶ απεστειλαν εξ αύτῶν τινας καὶ πρό τεσσαρων μεν ὴμερῶν
ὥσπερ εὶδότες τούτο τό σκέμμα γενόμενον εσεσθαι, καθ' εσ-πέραν δε δύο βηριδαρίους
πρός τό καὶ από της Αίγύτιτου Μελιτιανούς συναγαγεῖν εὶς τόν Μαρεώτην, διὰ τό μὴ
είναι εκεῖ μηδένα καθόλου, καὶ Κολλουθιανούς καὶ Ἄρειομανίτας απ' αλλων τόπων καὶ

Β καττύσαι καθ' ἡμῶν αύτούς λέγειν. οίδε δε σου η χρηοτότης ότι αύτός (ὶσχύρας)
ὼμολόγησεν εττὶ σού μη πλέον ἑπτὰ συναγομένων εχειν. επεὶ ούν ί μετὰ τό αύτούς κατα-

Β σκευασαι, όπερ βούλονται, καὶ αποστεῖλαι τούς ύπόπτους ὴκούσαμεν ότι καθ” εκαστον
τῶν επισκόπων περιερχόμενοι απαιτούσιν ύπογραφην πρός τό δοκεῖν τη παντων αύτῶν
σκειμει γενέσθαι, τούτου ένεκεν ανενεγκεῖν επί τὴν στήν λαμπρότητα ὴπείχθημεν καὶ
επιδούναι τόδε τό μαρτύριον, μαρτυρόμενοι μεν ότι σνσκευα3όμεθα καὶ πασχομεν
ύπ' αύτῶν καὶ δι' αύτῶν επιβουλην, αξιούντες δε όπως εν νῶ λαβὼν τόν φόβον τού
θεού καὶ τὰς εύσεβεῖς εντολὰς τού θεοφιλεστατου βασιλέως ὡς καταγνούς ότι χωρὶς
ὴμῶν ούς ὴθέλησαν απέστειλαν, μη ανασχη αύτῶν.

Π

3 Βοτ Βιτεί (= Ητὶε. 61) ίεε αμτ ὶαίει· ϋὶ:›ετὶ.ὶείε1·ι:. Ο 77. 78 ὶὶὶι.ιετ:1·ὶε1·οι:ι αίε οὶσετι 5. 132, 23 Νότο ὶσεὶοεεε
Ρτεαεὶε αεε 2.ὶεκ2μι;ὶ1ὶ1ι.ὶεοὶ:ιει:ι Κὶεττιε

Β (όίε Ζ. 4, α2ι11:ι αρ Ζ. 26 επεὶ) Ο Κ

1/2 τοῖς εν -Γύρω συνελθούσιν επισκόποις κυρίοις τιμιωτατοις οί απ' Αίγύτιτου σύν Ἄθανασίῳ έλθόντες
της καθολικης εκκλησίας εν κυρίω χαίρειν ΒΟ; αὶεεεε ἱ2Ιεοὶ:ιε Ρτεῖεὶτττρι: (νεί. 5. 136, 22) ετεὶὶὶε εὶτι ερατετει·
5οὶ1.τεὶὶ;›ετ ὶ1:ι Β 111ὶι: αεμ νίἴοττεα ἰεετ: ιμευδὴς επιγραφή ιι. 2. Κα. πρός τόν Ἄλέξανδρον (νεί. 5. 16ο, 2ο)
1 Φλαύίω Κ 4 Νειεὶτ γιγνομένην ὶαιτοὶτί: Β 211: ὲγραφη όπίσω απαραλλακτως εως ῶδε: είτα όααμ
Ζ. 26: εττεὶ . . . 3 δια Μοειτἱ. τιειοὶι 136, 26 δίχα ΚΟ 9 παντα ΚΟ παντας Μοι:ιί:ί. παντων οδεα
5. 136, 31 12 εττειρῶντο _ λεγόμενα › Κ 14 σου ι12οὶ1 Ζ. 23 ύμῶν ΟΚ 18 εὶδότες] εὶδον
137, 6 2ο παρόντων Μοτιεἱ. 112ι:ὶ:ι 137, 8 παρὰ τῶν ΟΚ 21 αύτῶν Ο 22 καθ' Βιτεμτ καὶ ΟΚ
23 (Ἰσχύρας) 11ει‹:ὶ1 137, 14 26 σου _ ό 'ὶσχύρας Ο 27 ύπόπτους Β ύπότιτας ΟΚ 28 τη
›ΒΟ 31 νῶ Κ®ω (ί) Κ.
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Αροὶοεί2 εεεμαόα 78,7_79, 1. (Πίε Αεενρτετ 211 αεα Οοαιεε Πὶοαγε) 1,59

'Αδαμαντιος επίσκοπος επιδεδωκα 2 'ὶσχύρας 7
”Αμμων
'Αμμωνιανός
Ταυρῖνος
Αίλουρίων
Μωυσης
'Ανουβίων
'Απολλωνιος
Ἄρβαιθίων
Παφνούτιος
Θεόδωρος
Γαιος
Ἄθας
Πελαγιος
Πανινούθιος
Ἄρίοτων
Είρηναῖος
Φίλιππος
Διόσκορος
Μ ακαριος
Κρόνιος
' ὶακωβος
'Αρτεμίδωρος
Ψαις

4 Πέτρος
6 Τύραννος
8 Σαραπαμμων

19 Ἄρποκρατίων
12 'Οτιτατος Ο
14 Σαπρίων
16 'ὶσχυρίων
18 Ποταμων
29 'ὶτρακλείδης
22 Ἄγαθαμμων
24 Πιστός
26 Νίκων
28 Θεων
38 Νόννος
32 Θεόδωρος
34 Βλαοταμμων
36 Ἄπολλώς
38 Τιμόθεος Διοοπόλεως
48 Ἡρακλαμμων
42 Μούις
44 Ἄρίστων
46 Φινεες
48 'Ηρακλείδης

Καὶ δεύτερον οὶ αύτοί 79,1

Φλαυίῳ Διονυσίῳ τῶ λαμπροτατῳ κόμητι οὶ εν 'Γύρω απ' Αίγύτιτου ελθόντες
επίσκοττοι της καθολικης εκκλησίας.

Πολλὰς ὁρῶντες συσκευὰς καθ' ὴμῶν γινομένας καὶ εττιβουλὰς εκ συσκευης τῶν
1 Ε. Πίε Νεατεα Βεννεὶεεα, ννεὶεαε 5εὶ:ι2.τ νοα 'Ι`τ2ὶ:2αεεα Ατ.ὶ12α2.εὶι.ιε ὶσεὶ εὶοὶτ ὶ12ι·εε, ναὶ. 5ο2οα:ι. ΙΙ 23, 18
1. Ιτι Νὶ‹:22 (Καρτ. 4) Βὶ. ν. Ωναοροὶὶε (Αεεγρεαε) 3. 346: 5. 129 Ντ. 192 6. Ια Νὶο2.2 Βὶ. ν. Αατὶαου,
εοὶαὶε 346: 19.Εεετὶ:›1τε.ί,νεΙ. 5. 147, 11 Νοτε 8. νεί. 5. 129 Ντ. 177. 9. ναὶ. 5. 13ο Ντ. 228. 1ο. Ια Νὶοαε.
Βὶ. ν. Α1ρὶ1οοτ2.αοα, 346: 5. 129 Ντ. 188 13. Β1. ν. Εὶτοὶε ὶαὶε 346: 19.Εεε1ὶ:›τὶεί 14. Βὶ. ν. Τεατγτ2 ὶαὶε
337: Αεὶ12.α. ερ. 28 5ετ2ρὶοαετα (ρ. 85 Οατετοα), Υὶτ2 5. Ρ2.εαοα:ιὶὶ 29 (5ι.ιὶα2. ὶ123ὶο3τ. 19 5. 19, το; Νειαιεαε-
ἱοτατ: Σαραπίων, Ἄπρίων) 17. Ια Νὶο22 Βὶ. ν. Ρὶαειτὶαεεὶτμ 18. Ια Νίο2.2 Βὶ. ν. Ι·Ιετ2.‹:ὶει.ιροὶ.ὶε 5ε1.ὶ1.τοίε;
αειεὶτ Ερὶρὶι. ὶ12ετ. 68, 8, 2 (ΠΙ 148, 29) ὶα Τγτμε, Οεεαετ Εμεεδε ν. Ο2εε2.τε2; Βεὶιεααετ: Ατὶτεια. ὶτὶετ. Ατὶ2α. 12
(Μὶεαε 23, 7ο8 Α), νοα Οτεεοτ 2ι.ι Τοαε 3ετα21τε1τ. Βεὶτοαιαιτ 346 Νειοὶτὶοὶεετ (19. Εεετὶπὶε!) 2ο. ναὶ.
5. 128 Ντ. 136 21. Β1. ν. Οορτοε, ναὶ. 5. 13ο Ντ. 9, εία Ιτὶὶὶτετετ Με11τὶ2αετ, αετ δίε 346 (19. Εεετδτὶεί) ὶατ
Αα1ι: νσ2τ 22. ναὶ. 5. 129 Ντ. 198 23. Ια Νὶεαε Β1. ν. Ρειαγε (Καρτ. 6) 24. ναὶ. 5. 13ο Ντ. 231 23. Ια
Νὶεαα Βὶ. ν. 5εὶ1ει:ὶ.ὶ2, 346: νεὶ. 5. 129 Ντ. 196 26. Βὶ. αετ εὶὶαὶ. Ο2.τν2εὶ:ι.ὶε ὶ:›1ε 336; Ατ.ὶ12α. ερ. 2α 5ετ.=ιρ.
27. νεί. 5.139 Ντ. 12, εὶ:ιεα:ι2.ὶὶεετ Μεὶὶτίεαετ 28. ναὶ. 5.139 Ντ. 14, εὶ:ιει:α2ὶ.ίεετ Μεὶὶεὶααετ 29. νεί.
5.129 Ντ. 292 3ο. Β1. ν. Ρειταὶαε ὶ:ιὶ2 336, Ατ.ὶ:ι2α. ερ. 2α 5ετ2ρ. 31. Οὶ: αετ ετινει 333 νοα Αὶ:ὶ12α. ερ.
28 Πτ2ο. 7 (Μὶεαε 23, 332 Α) εεαααατε? 34. νεί. 5. 128 Ντ. 16ο 33. Ια Νὶεἐε Β1. ν. Ραανραὶε, 346:
5.129 Ντ. 179 36. ναὶ. 5.129 Ντ. 191 37. νεί. 5.128 Ντ. 138 38. ναὶ. 5.129 Ντ. 168 4ο. νεί.
5. 13ο Ντ. 232 41. Οὶ:ι αετ 5. 13ο Ντ. 32 εεα2.α.αί:ε Μεὶ.ὶι:ὶ2αετ? 43. Βὶ. ν. ί)ὶγεα12 Με 346: 19. Εεεεὶατὶεἱ
43. Β1. ν. Ρααοε, ὶεἕι: 346 εεὶα Αιτιτ ννεεεα εεὶαεε Α.ὶί:ετε αὶεαετ: 19. Εεετόττεἱ 47. ναὶ. 5.130 Ντ. 221
48. ναὶ. 5. 13ο Ντ. 214 26 Εετ Βτίεἱ (= Πτὶε. 67) ίεε αατ ὶ:ιὶετ ϋὶαετὶἀεὶεττ. Ζννεοὶτ: Ν2οὶ:ι Εὶαὶττεὕεα
αεε Κοαιταίεεὶοαερεττοατεε ἱό1τ1:ιΙὶο1ιετ Ρτοεεεε εεἔεα αίε 5ναοεὶε ααα Αρρεὶὶαεὶοα 2.α εὶαε Κ2ὶ2ετεε1τοὶ1ε
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180 Αροὶοἕὶα εεοιιτιαει 79, ι_8ο, 3. (Αὶετ2ααετ τοα 'Γὶτεεεαὶοαὶεὶτ 2α αετι ίξοιτιεε Πὶοτιχε)

περὶ Εύσέβιον καὶ Ναρκισσον καὶ Φλακιλλον καὶ Θεόγνιον καὶ Μαριν καὶ Θεόδωρον
καὶ Πατρόφιλον, ούς κατὰ την αρχὴν θελησαντες παραιτἠσασθαι ούκ επετραπημεν,
αναγκην εχομεν επὶ τηνδε την διαμαρτυρίαν ἐλθεῖν. καὶ γὰρ πολλὴν ύπερ Μελιτιανῶν
όρῶμεν σπουδὴν γιγνομενην, κατὰ δε της καθολικης εκκλησίας τῆς εν Αὶγύτιτῳ δι' ὴμῶν
επιβουλην. όθεν εττιδίδομέν σοι τήνδε την επιστολην αξιούντες εν νῶ σε λαβεῖν ί τόν θεόν
τόν παντοκρατορα τόν την βασιλείαν τού εύσεβεστατου καὶ θεοφιλεοτότου βασιλέως
Κωνσταντίνου διαφυλαττοντα τηρησαι την ακρόασιν τῶν καθ” ημας πραγματων αύτῷ
τῶ εύσεβεστὰτῳ βασιλει. καὶ γὰρ εύλογον αποσταλέντα σε παρὰ της βασιλείας αύτού
καὶ ἡμῶν επικαλεσαμενων τὴν εύσέβειαν αύτού αύτῶ τηρησαι τό πρᾶγμα. ούκετι γὰρ
φερομεν συστ‹ευα3όμενοι καὶ επιβουλευόμενοι διὰ τῶν περὶ Εύσεβιον τῶν προειρημενων.
καὶ διὰ τούτο τῶ εύσεβεστατω καὶ ί θεοφιλεστατω βασιλεῖ τηρηθηναι τό πραγμα αξιού-
μεν, παρ' ῷ δυναμεθα καὶ τὰ δίκαια της εκκλησίας καὶ τὰ εαυτῶν παραθέσθαι. πιστεύο-
μεν γὰρ ότι η εύσεβεια αύτού ακούσασα ού καταγνωσεται ὴμῶν. καὶ παλιν ούν όρκί3ο-
μέν σε τόν παντοκρατορα θεόν καὶ τόν εύσεβέοτατον βασιλεα αεὶ εὶς πολλὰς ετῶν
περιόδους νικῶντα καὶ ύγιαίνοντα μετὰ τῶν παίδων της εύσεβείας αύτού μηδεν πλεον
πραξαι μηδε επιτρέιμαι τι σεαυτῶ εν τη συνόδῳ κινῆσαι περὶ τῶν καθ' ὴμας πραγ-
ματων, αλλὰ τηρησαι τη εύσεβεία αύτού τὴν ακρόασιν. περὶ δε τῶν αύτῶν καὶ τοῖς
κυρίοις μου ἐπισκόποις τοῖς όρθοδόξοις εδηλωσαμεν.

Ταύτα δεξαμενος 'Αλέξανδρος ό επίσκοπος τῆς Θεσσαλονίκης εγραψε Διονυσίῳ
τῶ κόμητι ταύτα·

Τῶ δεσπότη μου Διονυσίω 'Αλέξανδρος επίσκοπος.
Φανερὰν όρῶ κατὰ 'Αθανασίου συσκευὴν γενομενην. παντας γὰρ ούς παρητἠ-

σατο, τούτους ούκ οίδα τί πεπονθότες αποοτεῖλαι ὴθέλησαν μηδὲ οημαναντες ὴμῖν.
ην γὰρ δόξαν κατὰ τό αύτό σκέψασθαι, τίνας δεησει αποσταληναι. συμβούλευσον
ούν μη τι προπετες γενεσθαι (εληλύθασι γὰρ πρός με τεθορυβημένοι λεγοντες 'ηδη τὰ
θηρία εσφρῖχθαι, καὶ μελλειν εξορμαν'. περιηχὴθησαν γὰρ ὡς 'ὶωαννου τινὰς αποστεί-
λαντος), μὴ προλαβόντες καττύσωσιν, ὡς αν εθελοιεν. οὶδας γὰρ ότι καὶ Κολλουθιανοὶ
της εκκλησίας εχθροί όντες καὶ 'Αρειανοὶ καὶ Μελιτιανοὶ, ούτοι παντες ὰλλἠλοις σύμιμηφοι
γενόμενοι, δύνανται μεγαλα κακὰ εργασασθαι. σκειμαι ούν τό συμφέρον, ίνα μὴ ανα-

8 Ε. Μ2.α εττεὶσε ειὶεο εὶαεα Ρτο2εΒ νοτ αετα Κ2.ὶεετ εια, ναὶ. 5. 132, 22; 136, 12. Β2ε ὶ12ι: α2αα Ατὶτααειεὶιιε
αι.ιτ‹:ὶ1 εεὶαε Κεὶεε 2α αεα Ηοἱ εεὶὶαετ νετεμοὶττ 16 νοα αίεεετ Αρρεὶ.ὶ2.ί:ὶοα 2α είαε αειιε 5ναοαε,
α. ὶ1. 2α νοα Ατ.ὶ12.1ι2ε.ὶι1ε 2ὶε τε‹:ὶ1ί:3ὶ2ι.ιὶαὶε 2αετὶ12αατε Βίεεαόἱε (ναὶ. 5. 132, 22), ίεε αὶοὶατε ετὶ12ὶεεα, 2ὶ:›ετ
Ατὶτ. ὶ1ε2ὶεὶ1τ ααοὶι Ζ. 19 α2.ε 5οὶ:ι1·εὶἘ›εα ε. 8ο 2ι.ιί αὶεεε Αρρεὶὶ2τ.ὶοα 19 Α.ὶε1τ2.ααετ νοα Τὶ1εεε2.ὶοα.ὶοὶ:ι
ερὶεὶτ είαε ὶαεταετὶτεαεκνεττε, αὶοὶτε ε2α2 2ι1ίὶτΙ2τὶ:2τε Κοὶὶε (ναὶ. ο. 66). Οία ετ Βε2ὶεὶ1ι.ια3ετι 2ι1 Κοαεταατὶα
ααα 2ι.1α1 Ηοἱε Ιι2ί-εε? Π2Β ετ ὶα Τγττιε ειτιινεεεαα ιν2.τ, ετἔὶρτ εὶεὶα α2.τ2με, α2.Β εία δττεἰὶὶοὶτετ νετὶτιεὶττ
εινὶεοὶιεα Τγτμε μαα Τὶ1ε2ε2.ὶοαὶ‹:ὶ:ι ὶα αεα ινεαὶἔεα νὶῖοεὶαεα αὶοὶττ ατόεὶὶοὶτ νν2.ι·. Ν2‹:ὶ:ι 5.99, 12 ὶ12ὶ:·ι:ε Α.
ννοαὶ 2ι1 Ειιεεὶα Βε2ὶεὶ:ιι1αεεα; ]εαεα.ί2Ιὶε ἔεὶτόιτε ετ αὶοὶτί: 211 αεα Κὶὶεατεα αεε Αεὶιααεεὶαε 21 Πετ
Βττεἱ (= Πτὶτ. 62) ὶεὶ: αμτ ὶ:ιὶετ ὶζιὶαετὶὶείεττ; ετ ὶαε αεπι 5‹:ὶ1τεὶὶ;›εα αετ 2.ὶεκ2αα.τ1α.ὶεεὶ:ιεα 5ναοαε νοα 338
αεὶ, ναὶ. 5. 99. 1ο. Ι§2τι1αι: Ααἱααα Αμἕυεί: 333 23 εληλύθασι εὶ. 2. αίε όἕνρτὶεοὶτετι Βὶεεὶτόἰε
26 Αὶεο αετ εὶεεατὶὶοαε Οεἕαετ αεε Ατ.ὶ12α2εὶι1ε ὶει: ]οὶ12α1ιεε Α1·‹:ὶ12ρὶι. τινας αποοτείλαντος: ]οὶ12.α11εε
εεὶαὶεὶττε αίε Μεὶἰτὶααετ, νοα αεαεα 5. 137, 98. αίε Κεαε ὶεί: 26 Αὶεττειτιαετ εοαὶιεβί: εὶοὶτ αεα Αμε-
Ιαὶιττιαεεα αετ Ξιενρτὶεεὶτεα Βὶεοὶτόίε 211, νεί. 5. 137, 12 ΙΙ. Βειὶιετ ὶεί: 2ὶεο αετ Βτὶεί Α.ε είαε Εοὶεε αεε
5εὶ1.τεὶὶ:εαε ὶα ο. 77. Πεττι Οοττιεε ννὶτα 2Ιεο νοα αεαι Ξἕγρτὶεεὶαεα Κὶετμε ααα Αὶεκ2ααετ 2ι.13εεεὶ:2ε

ΒΚ (ερ Ζ. 2ο) Ο ΚΕ (Ζ. 2ο_161, 4)

3 εσχομεν ΟΚ 6 βασιλέως > Κ 8 καὶ _ αύτού › Β 11 θεοφιλεατατῳ Β θεοσεβεστατῳ ΟΚ
12 τὰ: ΚΟ > Β 14 καὶ Ορ. ούτως ΒΟΚ νεί. 5. 136, 13 19 της › Β®, α2οὶ13εττ.Β° 21 2. Κα. ξβ Κ
ξγ Ε 23 τούτους › Β 24 τίνας -ί- εί Εξ 27 καττύσωσιν ΚΕ καττύουσιν Β κατεχωσιν ΚΟ αὶοὶαί: ῖὶὶαεὶ
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Αροὶοἕὶα εεοιιτιαα 8ο, 3_82, 3. (Οοπιεε Εὶοτινε 211 Ειιεεὶα) 161

κψῳη τι στ-ςυθρωπόν καὶ αίτία ύποβληθῶμεν ὡς ού κατὰ τό δίκαιον κρίναντες. κακεινοι
μαλιστα ύφορῶνται, μὴ διοδεύοντες τὰς έκκλησίας, ῶν οί επίσκοποί εὶσιν ενταύθα, φόβον
ὲμποιὴσαντες ταρὰξωσι πασαν τὴν Αῖγυτιτον ως τοῖς Μελιτιανοῖς παραδόντες. εκ
τού πλείστου γὰρ τούτο συνορῶ γινόμενον.

Πρός ταυτα Διονύσιος ό κόμης εγραψε τοις περὶ Εύσεβιον ταύτα·

. . . Ταύτα ἦν α νύν διελεγόμην τοῖς κυρίοις μου τοῖς περὶ Φλακιλλον, ότι 'Αθανασιος
ἐπιστὰς ητιασατο· 'ούς παρητησαμην', λέγων, 'τούτους αποστέλλεσθαι' καὶ βοῶν ως
®αδικούμενος καὶ περιγραφόμενος', ταύτα καὶ ό κύριός μου της ιμυχης 'Αλέξανδρος απέ-
στειλε. καὶ ὶ ῖνα γνῶτε ότι κατὰ λόγον εχει τὰ γραφέντα μοι παρὰ τῆς χρηστότητος
αύτού, ύπεταξα αύτα αναγνωσθησόμενα ί ύμῖν. μέμνησθε δε καὶ τῶν ανωθεν παρ'
εμού γραφέντων· επέστειλα γὰρ ύμῶν τη χρηστότπτι, κύριοι, ότι χρὴ τούς αποστέλλο-
μένους κοινη κρίσει καὶ δόγματι αποσταληναι. όρατε τοίνυν, μὴ εγκληματι ύποπεση
τα γινόμενα μηδε δικαίας μέμψεως αφορμὴν τοῖς βουλομένοις ὴμας αἰτιασασθαι δῶμεν.
ὥσπερ γὰρ βαρεῖσθαι τό μερος τῶν κατηγόρων ού προσὴκει, ούτως ούδέ τό τῶν φευ-
γόντων. νομί3ω δε ού μικρὰν είναι αφορμὴν καθ' ὴμῶν μεμιμεως, όταν φαίνηται ό κύριός
μου 'Αλεξανδρος μὴ συναινῶν τοῖς πραττομενοις. . . .

Τούτων ούτω πραττομένων ανεχωρἠσαμεν απ' αύτῶν ως ὶαπό συνόδου τῶν
αθετούντων«· ὰ γὰρ ἐβούλοντο, ταύτα καὶ επραττον. ότι μεν ούν τὰ πραττόμενα κατὰ
μονομέρειαν ούδεμίαν έχει δύναμιν, ούδείς εστιν, όστις αγνοεῖ τῶν παντων ανθρώπων.
τούτο γὰρ καὶ ό θεῖος νόμος κελεύει, τούτο καὶ ό μακαριος απόστολος παοχων τοιαύτην
ἐπιβουλὴν καὶ κρινόμενος ὴξίου λέγων· ››εδει τούς από της “Ασίας 'ὶουδαίους επὶ σού
παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν, εῖ τι εχοιεν«, ότε καὶ ό Φηστος θελόντων τῶν ”ὶουδαίων τοιαύτην
επιβουλὴν εργασασθαι, οῖαν νύν καθ' ὴμῶν ούτοι πεποιηκασιν, ελεγεν· ››ούκ εστιν εθος
”Ρωμαίοις χαρί3εσθαί τινα ανθρωπον, πρὶν η ὁ κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον εχοι
τούς κατηγόρους τόπον τε απολογίας λαβοι περὶ τού εγκλ·ὴματος‹‹. αλλ' οί περὶ
Εύσεβισν καὶ τόν νόμον παραποιεῖν ετόλμησαν καὶ πλεον τῶν αδικούντων αδικὡτεροι
γεγόνασιν. ού γὰρ εξ αρχης κατὰ μόνας επραξαν, αλλ' ότε παρόντων 'ὴμῶν ὴσθενησαν,
τότε λοιπὸν εξελθόντες ὡς 'ὶουδαῖοι συμβούλιον ελαβον κατὰ μόνας, όπως ὴμας μὲν
απολέσωσι, τὴν δε αῖρεσιν εἰσαγαγωσιν, ὡς ἐκεῖνοι τόν Βαραββαν ητὴσαντο. τούτου
χαριν αύτοὶ ταύτα παντα πεποιηκέναι δι' ἑαυτῶν ὼμολόγησαν.
2 επίσκοποι α. ε. α1ε ία ο. 78,7 3 1522 Βιτεἐίταεταεαε (= Πτὶτ. 63) ίεε αμτ Ι11ετ ὶ;ιόετὶ.ὶε1”εττ
7 Π. Κι.ιτ2εε Κείετατ αεε Ρτστεετεε αεε Αι:ὶ:ι2.α2είι.ιε, αεα Α.ὶε1τ2ααετ τ.ιατετεὶ:ι1121ε 1ο Πετ Βτὶεί αεε
Οοατεε 211 αίε 5ναοαε ενὶτα αμτ ὶ1.ὶετ ετιναὶτατ. Βετ Εοταεε κνιιαεοὶττε, α2Ιὶ α1ε Κοττιαιὶεεὶοα νοα αετ
ε2α2εα 5ναοαε όεααίτταετ νναταε. Βετ Βεειτατε τν:-ιτ ειὶεο ααραττεὶὶεοαετ 2ὶε αίε Βὶεοὶτόίε. Ετ νναβτε,
α2Β αιιτοὶτ εὶ.τιε ραιτεὶὶεοὶτε Αὶσὶεααιιαἕ αεε νοτματε αεε Ατὶαειαωὶαε αὶε νσιτ2ι.ι2εετ2ι.ιαε ἱατ εὶαεα Ρτοτεετ
εεεςεα α25 νετἱαὶττεα αετ 59·αοαε εεεεὶσεα ννατ. Ατὶ12α2εὶι.1ε ὶ:›εαμί:21ε αὶεεε Οεὶεεεαὶτεὶε. Πετ Οοττιεε ννεὶει:
2111 αίε ρτο2ε2ει.ι2.ὶεα 5οὶ1ννὶε1τε1τεὶὶ:εα ὶ:ιὶα, αίε εὶοὶτ 2112 αεαι 5ι:ὶ:1.τεὶόετι αεε Αὶεκαααετ ετεεὶσεα ὶτόααεα,
α12.ὶ:ια1 αεεὶ18.ὶὶ3 2μτ Βεεοααεαὶιεὶί: 17 Ατααααεὶαε νετὶὶεβ αίε 5ναοαε, ινὶε εε ὶαα Κερὶ1. 2ιι1α
8. Ιῖεετὶττὶεί τιεὶβτ: επεὶ δε φανερὰν αττεδειξαν τὴν κατ' αύτού συσκευὴν, ανηλθεν εντεύθεν αποφυγὼν εὶς
Κωνστανιτνούπολιν πλῷ χρησαμενος (ναὶ. 5ο2οτα. ΙΙ 23, 14), 2. ο. 86 17 ]ετ. 9, 2 21 Αρτα 24, 19
23 Αοτ2 23, 16 28 ναὶ. Μτ. 26, 4 29 ναὶ. Με. 27, 2ο

ΒΚ Ο ΚΕ (Ζ. 17_29)

2 εφορῶνται Κ 3 παραδόντες 591191. παραδοθεντες ΒΚΟΚΕ 4 συνορῶσι Β 3 2. Κα. ἦν Κ
9 εχη Κ 17 νοτ ο. 82 εετ2ί:ετι ΒΚΕ: διἡγησις πῶς από Τύρου ὰπηλθε πρός (είς Β) τόν βασιλεα ὁ
παττας (> Κ) 'Αθαναστος ί 2. Κα. ῇ ΚΕ Ι πραττομένων ΒΚΟ πραχθέντων ΚΕ 19 όστις ΚΟΚΕ
ός Β 2ο απόστολος > Ε· Παύλος εὶτιἕεττ. ν. ερ. Ηα. Ε 23 νύν καθ' ὴμῶν ούτοι ΒΚΟ ούτοι
νύν καθ' ὴμῶν ΚΕ 29 Βαραβαν Β
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182 Αροὶσἕὶε εεοιιαατι 83, 1_84, 3. (5οὶ1τείὶ1εα αετ 5γαοαε νοτι ]ε1ι1ε2ὶε11τ 333)

Καὶ εὶ αρκεῖ ταύτα πρός πασαν απολογίαν, όμως ύπερ τού καὶ πλέον τούτων
μὲν τὴν πονηρίαν δειχθηναι, της δέ αληθείας τὴν ελευθερίαν, ούδὲν ελύπει καὶ παλιν
ύπομνησαι καὶ δεῖξαι ως αύτοὶ ἐαυτοῖς εναντία επραξαν καὶ ὡς εν σκότω βουλευόμενοι
τοῖς έαυτῶν προσεκοπτον καὶ θέλοντες ὴμας ανελεῖν εαυτούς ετρωσαν ως μαινόμενοι.
περὶ μυστηρίων γὰρ ερευνῶντες 'ὶουδαίους ανέκρινον καὶ κατηχουμένους έξἠτα3ον· τι
όπού ἦτε, ότε Μακαριος ἦλθε καὶ ανετρειμε τὴν τραπε3αν; ' κακεῖνοι απεκρίναντο ότι
'ένδον όντες έτυγχανομεν'. ούκούν ούκ ἦν προσφορα, εἰ κατηχούμενοι ένδον ἦσαν.
επειτα γραψαντες πανταχού ως 'εστῶτος τού πρεσβυτέρου καὶ ί έπιτελούντος εὶσελθὼν
Μακαριος ανέτρειμε παντα", ανέκρινον ούς ὴβούλοντο, πού ἦν 'ὶσχύρας, ότε Μακαριος ί
επέστη. κακεῖνοι παλιν απεκρίναντο ότι εν κελλίῳ νοσῶν κατακείμενος ἦν. ούκούν ιο
ούχ εἱστἠκει ό κατακείμενος ούδε προσέφερεν ό εν κελλίῳ νοσῶν καὶ κατακείμενος. πρός
τούτοις λέγοντος τού 'ὶσχύρα κεκαύσθαι βιβλία παρὰ Μακαρίου οὶ ύποβληθεντες μαρτυρες
'έλεγον μηδέν τι τοιούτόν γεγενῆσθαι, ὰλλὰ ιμεύδεσθαι τόν ”ὶσχύραν. καὶ τό θαυμαστόν,
γραψαντες παλιν πανταχού ἦφανίσθαι παρ' ὴμῶν τούς δυναμένους μαρτυρεῖν, τούτους
φαινομένους ανέκρινον καὶ ούκ ησχύνοντο βλεποντες εαυτούς συκοφαντας πανταχόθεν τε
δεικνυμενους καὶ ταύτα κατὰ μόνας πραττοντας ὡς ὴβούλοντο. ενευον μεν γὰρ τοῖς μαρ-
τυσι, καὶ ό έπαρχος ὴπείλει, καὶ οἱ στρατιῶται ενυττον, ό δε κύριος τὴν αλήθειαν εξε-
κὰλυτιτε καὶ συκοφαντας αύτούς εδείκνυε. διὰ τούτο καὶ τὰ ύπομνἠματα εκρυψαν,
καὶ αύτοὶ μεν εσχον αύτα, παρἦγγειλαν δε τοῖς γραψασιν αφανίσαι καὶ μηδενὶ τό σύν-
ολον εκδούναι. αλλ' εσφὰλησαν καὶ εν τούτω· ό μὲν γὰρ γρὰψας αύτα 'Ρούφός εστιν 20
ό νύν έν τη Αύγουσταμνικη σπεκουλατωρ καὶ δύναται μαρτυρησαι, οἱ δε περὶ Εύσέβιον

”Ρώμην αύτὰ διὰ τῶν ίδίων απέστειλαν, καὶ ”ὶούλιος ό επίσκοπος αύτα μοι διεπέμιματο.
καὶ μαίνονται νύν, ότι α ἐκεῖνοι αποκρύτιτειν εβούλοντο, ὴμεῖς εσχομεν καὶ ανέγνωμεν.

Ταύτα καὶ τὰ τοιαύτα συνθεντες εύθύς καὶ τὴν αἰτίαν, δι' ἦν ταύτα έπραξαν,
εφανερωσαν. ὰπερχόμενοι γὰρ αττὴγαγον μεθ' έαυτῶν τούς 'Αρειανούς είς τὴν όὶερου-
σαλὴμ, κακεῖ τούτους εὶς κσινωνίαν έδέξαντο γραψαντες επιστολὴν περὶ αύτῶν, ἦς ἡ
αρχὴ καὶ τό μέρος εστὶ τούτο.

ΠἹ ε--4 ΨἹ

25

'ὶ·ὶ αγία σύνοδος ἦ εν 'ὶεροσολύμοις θεού χαριτι σνναχθεῖσα τη εκκλησία τού
θεού τη εν 'Αλεξανδρεία καὶ τοῖς κατὰ πᾶσαν τὴν Αῖγυτττον καὶ Θηβαίδα καὶ Αιβύην
καὶ Πενταπολιν καὶ τοῖς κατὰ τὴν οὶκουμένην επισκό·ττοις καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις
εν κυρίῳ χαίρειν.

Πὰσι μεν ὴμῖν τοῖς επὶ τό αύτό συνελθούσιν εξ επαρχιῶν διαφόρων πρός τη μεγαλη
πανηγύρει, ἦν έπὶ τη αφιερώσει τού σωτηρίου μαρτυρίου σπουδη τού θεοφιλεοτατου

80

6 Βειε Εοὶἔετιαε ὶετ αετι Αὶττεα αετ Κοττιττιὶεεὶοα εαττισιτιπιετι, αίε Αι:τι2τι2εὶιιε ὶτι Κοπι εὶαεαὶτ, ναὶ.
ο. 37, 7 5. 116, 11 11.; ο. 44, 4 5. 121, 21 Π. Ζμττι Ι1ι.ὶ·ι2.ὶτ νεὶ. ]1.ιὶὶι.ιε' Βεττεὶττ ο. 28, 4 5. 1ο8, 14 Π.
9 = ο. 28, 4 5. 1ο8, 12 11. 19 Β. ὶι. Ατ.1ι2α25ὶι1ε ὶαεὶςαιτι αίε Αὶττετι τιιεὶτί: 21.1 Οεεὶοὶιτ, αει ετ τιὶοὶαι: α;ιεὶ:ιτ
ὶτι Τγτμε ιν2.τ; μαα αετι 2ὶεκ2αατὶτιὶεοὶ·ιετι Κὶετὶὶτετα τνυταε αίε Ε11τεὶεὶ:ιττι2ὶ·1ττιε νετννεὶιττ 2ο ”Ρούφος ό νύν
εν τη Αύγσυσταμνικη σπεκουλατωρ: Κ. ὶετ 2ὶεο ετννει 337 ματετετ ΟετὶοΙ1τεὶ:ε2τατετ, 1119111 5εὶ12τι'1·ὶοὶ·ιτετ,
ὶτι αετ Ρτονὶτι2 Α1.ιετ.1εί:2τααἰε2 22 ναὶ. ο. 28, 4 23 Πίε 5ντιοαε ττειτ 21.11 Βείεὶτὶ Κοαετ2τιι:ὶτιε (Εμεεὶα
ΥΕ Ιν 43) ατιὶαβὶὶοὶτ αετ Εὶπννεὶὶτμπε αετ Αμίετετεὶτμτιεεὶτὶτεὶιε ὶτι ]ετι1ε2.ὶεπ1 21.ιε2αιτ1ιεα. 5ὶε 12αα 2111
17. 5ερτε1τιὶ1ετ ίθὶτιτοτι. ρειεοὶτ. 331, 11) ετειττ. Ποτε ινμταε Ατὶιιε 11111 εεὶτιετι Οετιοεεετι ννὶεαετ ααίεεαοττιταετι.
Αι:ὶ12τι2εὶι.ιε ιιὶσετἐεὶτι: ὶιὶετ αίε Ται:ε2ι:ὶτε, α2Β Κοτιετατιτὶτι αετ Πτὶιεόετ αὶεεεε 5τ;ὶ1ὶ2εεε εηεἕεα ὶὶια 11121. Βειε

ΒΚ (αίε Ζ. 26 εδέξαντο) Ο ΚΕ (Ζ. 11_26)

1 εί -ί- καὶ Ε 2 δειχθηναι ΒΚΟΕ° δεχθηναι ΚΕ* 4 προέκο·τιτσν Ε· προσέκοτιτον Ε®
1ο απέστη Β· επέστη Β° 11 ούδε] ό δὲ Β 13 βλεττειν Ε ί πανταχόθεν συκοφαντας _ Κ
19 αύτὰ] ταύτα Κ 21 Αύγουσταμνικη Ορ. αεαα ρτ2είεοτὶ2ι13ι.ιετ2ὶε5 εὶσι: εε ετει: εεὶτ 382 Αύγου-
σταλιανη ΒΚΟΚ Αἰγύτιτω Ε, 2. Κα.: γρ' Αύγουσταλιανη Ε 23 ανέγνωμεν Β εγνωμεν ΚΟΚΕ
28 2.. Κα. ξε Κ 33 Τη ΚΟ αε ενα. › Β
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Αροὶοεὶ2 εεε1.111α2 84, 3_83, 6. 1θ3

βασιλέως Κωνσταντίνου τῶ παντων βασιλει θεῷ καὶ τῶ Χριστῷ αύτού κατασκευασθέντος
επετελέσαμεν, πλείονα θυμηδίαν ἦ τού θεού χαρις παρεσχεν, ἦν ὲτοίησεν αύτός τε ό
θεοφιλέστατος βασιλεύς διὰ γραμματων οἰκείων τούθ”, όπερ έχρῆν, παρορμἦσας παντα
μεν εξορίσαι τἦς έκκλησίας τού θεού φθόνον καὶ πᾶσαν μακρὰν αττελασαι βασκανίαν, ί

5 δι' ἦς τὰ τού θεού μέλη παλαι πρότερον ί διειστὴκει, ἦπλωμένη δε καὶ είρηναία ιμυχη
δέξασθαι τούς περὶ ”Αρειον, ούς πρός τινα καιρόν μισόκαλος φθόνος έξω γενεσθαι της
εκκλησίας εἰργασατο. εμαρτύρει δε τοῖς ανδρασιν ό θεοφιλέστατος βασιλεύς διὰ
της επιστολἦς πίστεως όρθοτομίαν, ἦν παρ' αύτῶν πυθόμενος αύτός τε δι” εαυτού παρὰ
3ώσὴς φωνης αύτῶν ακούσας αττεδέξατο ἦμῖν τε φανερὰν κατεστὴσατο ύποταξας τοῖς

02

10 εαυτού γραμμασιν έγγραφον τὴν τῶν ανδρῶν όρθοδοξίαν. . . . .

Τίς τούτων ακούων ού συνορα τὴν συσκευὴν; ού γὰρ έκρυψαν, α έπραξαν, ἦ ταχα
καὶ μὴ βουλόμενοι τὴν αλήθειαν ώμολόγησαν. εἰ γὰρ εγώ ἦμην ό κωλύων τούς περὶ
'Αρειον εἰσελθεῖν, καμού συσκευὴν παθόντος εδέχθησαν, τί έτερόν εστιν, ἦ ότι ταύτα
δι, έκείνους γέγονε καὶ παντα καθ' ὴμῶν έπραξαν καὶ πέπλασται ποτηρίου κλασις καὶ

16 'Αρσενίου φόνος, ῖνα μόνον τὴν ασέβειαν είς τὴν εκκλησίαν εἰσαγαγωσι καὶ μὴ ώς αὶρετικοὶ
καταγνωσθῶσι; τούτο γὰρ ἦν ό καὶ πρό τούτου γρὰφων ἐμοὶ βασιλεύς ἦπείλησε.
καὶ ούκ ηδέσθησαν τοιαύτα γραφοντες καὶ λέγοντες τούτους όρθῶς φρονεῖν, ούς πασα
ἦ οἰκουμενικὴ σύνοδος ανεθεμόττισε· καὶ ούκ έφοβὴθησαν τὴν τηλικαύτην σύνοδον εν
γωνία λύοντες τό όσον Βτ' αύτοῖς, οἱ παντα λέγοντες καὶ πραττοντες εύχερῶς. καὶ

20 ό μισθός δέ της συκοφαντίας έτι πλέον αύτῶν τὴν πονηρίαν καὶ τὴν ὰσεβἦ πρόθεσιν
δείκνυσιν. ό Μαρεώτης, καθὰ προεῖπον, χώρα της 'Αλεξανδρείας εστὶ καὶ ούδέποτε
εν τη χώρα γέγονεν επίσκοπος ούδε χωρεπίσκοπος, αλλὰ τῶ της 'Αλεξανδρείας επισκόπω
αἱ εκκλησίαι πασὴς της χώρας ύπόκεινται. έκαστος δὲ τῶν πρεσβυτἐρων έχει τὰς ὶδίας
κώμας μεγίστας καὶ αριθμῶ δέκα που καὶ πλέον. ἦ δε κώμη, ένθα οίκεῖ ό 'ὶσχύρας,

25 βραχυτατη καὶ όλίγων ανθρώπων εστίν, ούτως ώς μηδὲ τὴν έκκλησίαν εκεῖ γεγενησθαι,
ὰλλ' εν τη πλησίον κώμη. καὶ όμως τόν μηδε πρεσβύτερον εν τη τοιαύτη κώμη παρὰ
τὴν παλαιὰν παραδοσιν έδοξαν δηθεν όνομα3ειν ἐπίσκοπον, εὶδότες μεν καὶ αύτοὶ τό
ατοπον, αναγκαηόμενοι δε όμως διὰ τὴν της συκοφαντίας ύττόσχεσιν ύπέμειναν καὶ
τούτο ῖνα μὴ αγνωμονηθεὶς ό παμπόνηρος έκεῖνος εξείτιη τὴν αλήθειαν καὶ δείξη τὴν

80 πονηρίαν τῶν περὶ Εύσέβισν. αμέλει ούτε εκκλησίαν ούτε λαούς πειθομένους έχει,
ὰλλὰ καὶ παρὰ παντων ώς κύων διώκεται. καὶ όμως πεποιὴκασι καὶ βασιλέα γραψαι ί
τῷ καθολικῶ (παντα γὰρ αύτοῖς έξεστιν), ί έκκλησίαν αύτῷ γενέσθαι, ίνα ταύτην έχων
αξιόπιστος φαίνηται περὶ ποττὴρίου καὶ τραπέ3ης λέγων. καὶ γὰρ εύθύς πεποιἦκασιν
αύτόν όνομασθηναι καὶ ἐπίσκοπον, επειδὴ μὴ έχων έκκλησίαν μηδε πρεσβύτερος όλως
ῶν εδείκνυτσ συκοφαντὴς καὶ παντα πλαττόμενος. αμέλει μὴ έχων λαούς μηδε τούς
Εκτετρε 21.18 αετα 5γαοα2ὶὶ:τ1εί εοὶὶ αυτ ὶαεννεὶεεα: αετ Καταρἱ εεἔεα Αί:ὶ12τιε1εὶ1.1ε ὶταττε ατ-12 Ζὶεὶ, αίε Κεττετ
ὶα αίε Κὶτοὶτε 21.ι1·Ε1οὶ‹21.ι1ι1ὶ1τεα, ννὶε εε 2μ‹:ὶ1 ]εε2ι: 336/7 αετ Εαὶὶ ίεε ρ. 162, 28 Η. Βετ Βττεἱ (= Πτὶτ. 7ο)
181 αε εγαοαὶε 21 νοὶὶεταααὶἕ ετΙ1:-ιὶτετι, αετ Τεκτ ατμβ α2112οὶ·ι ἔεόεεεειτ ννεταεα. ναὶ. Νστεα αε ενα. 21
12 8. ναὶ. ‹:. 39, 3 17 νἕὶ. ο. 39, 3. 6. Α. ὶτοατττιε εεαειιι 2.111 αεε Ταεττιε. 21.11τζ1οὶ-1. Βὶε ]ε1τ.ιε2ὶεαιετ
5γαοαε ίεε ὶὶαπι Βεντεὶε α2ίὶ1τ, α2Β εείτοα ὶαεὶ αεα ο. 39 3εεοὶ:ι.ίΙαετί:εα Ετεὶεαίεεεα Εαεεὶσ εεὶαε Η2αα ὶττι
5ρὶεὶε ὶτειτ 21 νεί. ο. 63, 2 5. 142, 26 Π. 24 Νειοα ο. 73, 6 εὶαα ία αετ Ματεοεὶε 13 Ρτεεόγέετ,
1ι2οὶ1 αε αεοτετὶε. 33, 21 (5. 34, 31 Β.) 19 Ρτεεὶσγτετ 24 Βετ Ν2τ1ιε αεε Βοτίεε ινὶτα 5. 164, 7 εεαειαατ
23 ναὶ. ε. 76, 3 5. 136, 11 29 νεὶ. ο. 64 34 Ι. ινμταε 21.ιπι Βὶεεὶιοἱ αει· Μετεοεὶε εττιεααε; 2ὶε εοὶεὶτετ
ὶαεἔεμετ ετ 2111 αετ ο1τεα1:2ὶὶ2εΙ·ιεα 5ν1ιοαε νοτι 5εταὶὶτ2, 5οὶα·. Π 2ο, 3 (α2οὶ1 52ὶαί11ι1ε) ααα Οοὶ.ὶ. 2αὶ:12τ.
Ρατίε. Α Ιν 3 (Ο5ΕΙ. 63, 76,4)

ΒΟΚ

2 πὰρεσχεν, ἦν εποίησεν αε ενα. ένεποίησεν ΒΟΚ 4 εξορίσαι Ορ. εξσρίσας ΒΟΚ αε εγτι. | απελασαι
Ορ. απελασας ΒΟΚ αε εγα. 3 παλαι Κ αε εγτι. › ΒΟ 9 αύτῶν › ΒΟ 19 λύοντες ΟΕ
λέγοντες Οκ
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164 Αροὶοἕία εεοιιααα 83, 6_86. 3. (κοαειααιία 2.11 αίε Βίεοὶτόίε 333)

ίδίους πειθομένους αύτῷ ώσπερ κενόν τό όνομα ούτως καὶ τὴν έπιστολὴν απρακτον
κατέχει έλεγχον της παμπονὴρου προαιρέσεως αύτού καὶ τῶν περὶ Εύσεβιον επιδεικνύ-
μενος ταύτην.

Ἑπιστολὴ τού καθολικού

Φλαύιος 'ὶμέριος εξακτορι Μαρεώτου χαίρειν. 6
'ὶσχύρα τού πρεσβυτέρου δεηθέντος της εύσεβείας τῶν δεσποτῶν ἦμῶν Σεβαστῶν

καὶ Καισὰρων έν τόπῳ Εἰρηνης Σεκονταρούρου ανοικοδομηθηναι εκκλησίαν προσέταξεν ἦ
θειότης αύτῶν ἦ ταχος τούτο πραχθηναι. φρόντισον τοίνυν πρσστυχων καὶ τῷ αντι-
τύπῳ τού θείου γραμματος, ό μετὰ τού οἰκείου σεβασματος προτετακται καὶ τοῖς πραχθεῖσιν
έπὶ της έμἦς καθοσιώσεως ύπομνἦμασιν, εν ταχει τὴν σύνοιμιν ποιησαμενος είς τὴν ταξιν
ανενεγκεῖν, ῖνα τὰ θειωδῶς προσταχθέντα ἐπὶ πέρας αχθηναι δυνηθη.

10

Ἐκεῖνοι μεν ούν ούτως έτύρευον καὶ τὰς συσκευὰς έπλαιτον, ὴμεῖς δε ανελθόντες
εδείξαμεν βασιλεῖ τὰς αδικίας τῶν περὶ Εύσεβιον, επεὶ καὶ αύτός ἦν ό τὴν σύνοδον γενεσθαι
κελεύσας καὶ κόμης αύτού καθηγεῖτο ταύτης. έκεῖνος τοίνυν ακούσας καὶ κινηθεὶς έγραψε
”ί”αΗ'”ὶ'Π“ 15

Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστός τοῖς εν Τύρῷ συνελθούσιν εττι-
σκόποις.

'Εγώ μεν αγνοῶ, τίνα ἐστὶ τὰ ύπό της ύμετέρας συνόδου μετὰ θορύβου καὶ χειμῶνος
κριθέντα, δοκεῖ δέ πως ύπό τινος αταξίας ταραχώδους ἦ αληθεια διεστραφθαι, ύμῶν
δηλαδη διὰ τὴν πρός τούς πλησίον έρεσχελίαν, ἦν αὴττητον είναι βούλεσθε, τὰ τῷ
θεῷ αρέσκοντα μὴ συνορώντων. αλλ' έσται τῆς θείας προνοίας έργον καὶ τὰ της
φιλονεικίας ταύτὴς κακὰ φανερῶς ὰλόντα διασκεδασαι καὶ ἦμῖν διαρρὴδην έπιδεῖξαι

20

4 Βετ Βτίεί (= Ιἰτὶτ. 83) ίεε 11111 ὶτὶετ ύὶαετὶίείετε. Βατμτιι: ετεε 1:ι2οὶ1 Κοαεεειαεὶαε Τοαε ννεεεα Σεβαστῶν.
Α1εο ινοὶτὶ αὶεὶτί: νοτ 339, 2.ὶε Ατ.ὶ12α2εὶι1ε ννὶεαετ νεταίεὶαεα ντμταε. Οαεαὶ:2.τ 1121 αεττι Ι. Οτεεοτ αίε
Κὶτοαε νετεοὶ:ι2.αί: 12 Βετ Ξοὶεετιαε Βειτοαε, αετ ττιίε είαετ εὶὶεα Τ2°τ.ε2ο11εα, Βεεοααετε ο. 86, 211.
αὶο11ε εετεεὶττ ννεταετιαετι Ιαεετρτεεετίοα αετι Βτὶεἱ Κοτιετατιτὶαε ΙΙ. ε. 87, 4-7 2112αι.1τ2τ, ννὶὶὶ 1·ι1.11:ιταεὶ:ιτ εία
Είαετεὶἱετι Κοτιεεατιτίαε Ι. 2α311αεεεα αεε Αεαατιεείμε μαεετ Βενεὶε ετεὶὶεα _ Κερα. 211111 8. Εεεεὶατίεἱ νοα
336: (νεί. 5.161, 17 Νοέε) . . . ταύτη (εε. Κοαετειαείαορεὶ) γὰρ έπιδημἦσας τη β 'Αθυρ (= 3ο. Οὶττοδετ)
μετ' όκτὼ ὴμέρας ενετυχεν τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνω καὶ παρρησιασαμένου αύτού οὶ έχθροὶ αύτού δια-
φόροις διαβολαῖς εκίνησαν τόν βαστλέα καὶ εύθέως εξωρίσθὴ καὶ απεδἦμησεν τη ἶ 'Αθυρ (= 7. Νονεταόετ)
είς τὰς Γαλλίας πρός Κωνσταντῖνον Καίσαρα τόν Αύγούστου υὶόν. Ατὶ12α2εὶ1.1ε νετεαεὶιεε αίε αίτεὶττε
Ιαεετνεατίοα αεε Κειίεετε 21.1 εττείοὶαεα. Ποοὶτ αίεεετ ὶ12τ1ε είσα αμτοὶα αίε ]ετιιε2.ὶε1αετ 5ναοαε εοὶιοα ἱεεε-
ἕεὶεατ. Πίε αιιτοὶτ Κερὶα. ααα αεα Βτὶεί ο. 86, 2 Π. 1›ε2ε1.1Β·ὶ:εα Ετεὶἕαίεεε ία Κοαετααείαορεὶ 1121: Α1.ὶ:ι2α2εί1.ιε
ία αεαι ἱοὶἔεααεα Βεττοὶττ αὶοαί: αιίέηεεείὶε; ναὶ. αίε Ιαεετρτεεετίοα αετ Πτὶτμααεα νοα 5ε11νν2.1τ2 ΝΟΟ
1911, 421 Π. Ατ.ὶ12α2αίυε ὶ:ιε1τ νετευοὶτε, είαε αεμε 5ναοαε 211 εττννίαεεα. Ηίετ ετεὶὶε ετ εε εο α2.τ, 2ὶε οὶ:
Κοτιετεατίτι αεα Βτίεί ο. 86, 2 8. 211 αίε αοοὶ:ι εειεεααε τγτίεεὶτε 5γ1:ιοαε 1·ὶοΙ1τεί:. Πειε ίεε 1212911: αίε Βίεοὶτόίε
ννειτεα Ιααἔετ ία ]ε1τ1εε1.ὶε111. Βειὶτετ ὶ12ὶ›ει1 2ι.1οὶ:ι αίε ννοτεε Ζ. 16: τοῖς εν Τύρῳ συνελθούσιν 212 Ζι.1ε2ε2 αεε
Αίτίτειααείαε 211 ἕείτεα. Πει· Βτίεἱ 121: 2α αίε ία Κοτιεεαατίαορεὶ 2111 Τ1·ίεεαα2ὶὶεαίείετ είαεεὶττοαεαεα Βίεεὶτόἱε
ειετίοὶττετ, ναὶ. 5. 163, 36 Νοτε. Πίε νοα Κο11εε2.11ί:ί11 ὶσεἱοαὶεαε αεαε 5ναοαε ίεε αίε 2ι.ιε21α11:ιεαἕεί:τεί:ε11
165. Βετ Βττεί (= Ιἔτὶτ. 71, Νοεεα 2. Βα. ΙΙΙ) ίεε α2.οὶτ Α1ὶ12αε1εί11ε ὶαεί 5σὶτ.τ. Ι 34 ὶὶὶ:›ετΙίείε1·ε, 21.12 αὶεεεατ
ὶ12.ὶαε11 ὶὶ:ι1ι ὶ1ὶ;›ετ·τ1οι:α1:τ1ε1·ι: 5ο2ο1τι. ΙΙ 28, 2_12, Οεὶειείιιε ΙΙΙ 18, 1_13, αετ αεα Βτίεἱ 111 εείαετ ρὶ12α12ε1ίεοὶ1εα
Ατί: ετννεὶέετε, μαα Τὶτεσαοτιιε ὶεοτοτ ία Οσα. Μετο. ετ. 3441. 63 2.

ΒΚ (211 Ζ. 12 ὴμεῖς) Ο Κ

1 κενόν] καινόν Κ 4 2. Κα. ᾶ Β ἄ Κ 3 Φαύιος Β ί 'ί-ὶμέριος Κ ί εξακτωρ Ο
εξαρκτωρ Β 16 2. Κα. η Κ
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Αροὶοἕίει εεομτιαα 86, 3_87, 1. (Κστιειτιαιίτι 211 αίε Βίεεὶιόίε 333) 166

εῖ τινα της αληθείας αὐτόθι συνελθόντες εποιὴσασθε φροντίδα καὶ εἰ τὰ κεκριμένα χωρίς
τινος χαριτος καὶ αττεχθείας εκρίνατε. τοιγαρούν ἦπειγμένως παντας ύμας πρός τὴν
ἐμὴν συνελθεῖν αἄσεβειαν βούλομαι, ίνα τὴν τῶν πεπραγμένων ύμῖν ακρίβειαν δι” ύμῶν
αύτῶν παραστὴσητε. τίνος δε ένεκεν ταύτα γραψαι πρός ύμας εδικαίωσα καὶ ύμας

ε πρός ί έμαυτόν διὰ τού γραμματος καλῶ, έκ τῶν ί εττομένων γνώσεσθε. έπιβαίνοντί
μοι λοιπόν της επωνύμου ὴμῶν καὶ πανευδαίμονος πατρίδος της Κωνσταντινουπόλεως
(συνέβαινε δε τηνικαύτα εφ' ίππου όχεῖσθαι) έξαίΦνΠ§ ,Αθανασιος ό επίσκοπος έν μέση
τη λεωφόρῳ μετὰ ετέρων τινῶν, ούς περὶ αύτόν είχεν, απροσδόκητος ούτως προσηλθεν,
ώς καὶ παρέχειν έκπληξεως αφορμὴν. μαρτυρεῖ μοι γὰρ ό παντων έφορος θεός ώς

19 ούδε επηωῶναι αύτόν όστις ἦν, παρὰ τὴν πρώτην όι.μιν ὴδυνἦθην, εἰ μὴ τῶν ἦμετέρων
τινές, καὶ όστις ἦν καὶ τὴν αδικίαν ἦν πέπονθε, διηγὴσασθαι πυνθανομένοις, ώσπερ
είκός, απἦγγειλαν ὴμῖν. εγώ μεν ούν ούτε διηλέχθην αύτῷ κατ, έκεῖνο καιρού ούτε
όμιλίας έκοινώνησα. ώς δε έκεῖνος μεν ακουσθἦναι ὴξίου, εγώ δε παρητούμην καὶ μικρού
δεῖν απελαύνεσθαι αύτόν έκέλευον, μετὰ πλείονος παρρησίας ούδὲν έτερον εαυτῷ παρ'

6 ὴμῶν ἦ τὴν ύμετέραν αφιξιν ὴξίωσεν ύπὰρξαι, ῖνα ύμῶν παρόντων ὰ πεπονθεν αναγκαίως
αποδύρασθαι δυνηθη. όπερ επειδὴ εύλογον είναί μοι καὶ τοῖς καιροῖς πρέπον κατ-
εφαίνετο, ασμένως ταύτα γραφἦναι πρός ύμας προσεταξα, ῖνα παντες, όσοι τὴν σύνοδον
τὴν εν Τύρῳ γενομένην ανεπληρώσατε, ανυπερθέτως εὶς τό οτρατόπεδσν της εμης ὴμε-
ρότητος επειχθητε τοῖς έργοις αύτοῖς επιδείξοντες τό τῆς ύμετέρας κρίσεως καθαρόν τε
καὶ αδιαστροφον επ' εμού δηλαδὴ, όν τού θεού είναι γνἦσιον θεραποντα ούδί αν ύμεῖς
αρνηθείητε. τοιγαρούν διὰ τῆς έμἦς πρός θεόν λατρείας τὰ πανταχού είρηνεύεται
καὶ τῶν βαρβαρων αύτῶν τό τού θεού όνομα γνησίως εύλογούντων, οῖ μέχρι νύν τὴν
αλήθειαν ὴγνόουν· δἦλον δε ότι ό τὴν αλὴθειαν αγνοῶν ούδε τόν θεόν επιγινώσκει.
πλὴν όμως, καθὰ προείρηται, καὶ οἱ βαρβαροι νύν δι' εμε τόν θεού θεραττοντα γνὴσιον
επέγνωσαν τόν θεόν καὶ εύλαβεῖσθαι μεμαθηκαν, όν ύπερασπί3ειν μου πανταχού καὶ
προνοεῖσθαι τοῖς έργοις αύτοῖς ησθοντο· όθεν μαλιστα καὶ ῖσασι τόν θεόν, όν έκεῖνοι
μὲν διὰ τόν πρός ὴμᾶς φόβον εύλαβούνται, ὴμεῖς δε οἱ τὰ αγια μυστήρια της εύ-
μενείας αύτού δοκούντες προβαλλεσθαι (ού γὰρ αν είποιμι φυλαττειν), ὴμεῖς, φημί, ούδὲν
πραττομεν ἦ τὰ πρός διχόνοιαν καὶ μῖσος συντείνοντα καὶ απλῶς εὶπεῖν τὰ πρός όλεθρον
τού ανθρωπίνου γενους ῆτοντα τὴν αναφοραν. αλλ' επείχθητε, καθὰ προείρηται, πρός
ὴμας, σπουδασατε παντες ἦ ταχος πεπεισμένοι ώς παντὶ σθένει κατορθῶσαι πειρασσμαι,
όπως έν τῷ νόμῷ θεού ταύτα εξαιρέτως αδιατττωτα φυλαττηται, οίς ούτε ιμόγος ούτε
κακοδοξία ί τις δυνἦσεται προσπλακηναι, διαοκεδασθέντων δηλαδὴ καὶ συντριβεντων
αρδην καὶ παντελῶς αφανισθέντων τῶν ἐχθρῶν τού νόμου, οίτινες εττὶ προσχὴματι τού
αγίου όνόματος ποικίλας καὶ διαφόρους βλασφημίας παρέχουσι.

Ταύτα μαθόντες οὶ περὶ Εύσέβιον καὶ ί εὶδότες α πεποιὴκασι, τούς μεν αλλους έπι-
σκόπους έκώλυσαν ανελθεῖν, αύτοὶ δε μόνοι Εύσέβιος, Θεόγνιος, Πατρόφιλος, ό έτερος
36 1322 ίετ ι.ια211ί:τεΕεαα, αεαα αίε εεαεαατεα Βὶεοὶτόίε, είτ:11ετ Εμεεδ ν. Εαεειτεε, είαα 211 αεα Ττίοεαα2.ὶίεα
Κσαεεεαείαε ααεὶτ Κοτιεεατιίτίαορεὶ 12111 Εμεεδε ε11.1εατὶ1οὶτ1ίε11εττι Βετίο11τ. (ΜΟ ΙΜ 46; 5. 137, 1) εεε2αεεα.
5ίε είαα ειατ Ηοἱε νοτ Εααε Οὶττοόετ εεννεεεα. 1)2τ2ι.1ε ίεε 21.1 εα1αε11α1εα αειβ αεὶαεα αετα σα:-ι2ίε11εα Τειταία
αετ Εοαει1ὶ2τί2 Οοαετααέίαορ., αετα 23. ]1.ιὶί, αοοὶτ εεἕετι Εααε αεε ]21·ιτε2 Εείετα αὶαεεὶαειὶτεα τνοταεα είαα
371. Εμεεδ ν. Νίοοαιεαίεα, Τὶτεοεαίε. ν. Νίοαει, Ραττορὶιίὶοε. ν. 5ὶ¬1γ°εὶ2οροὶίε, Ευεεὶ: ν. 52221192, Τ.1τε2εί1.ιε ν.
5ί11,εία1.1α1.ι111, νειὶεαε ν. Μιιτεει

Βκο κε (28 2. 36)
3 εμὴν ΒΚ αληθη ΚΟ 8 είχεν Κ έχειν ΒΟΚ 18 επληρώσατε Β® ανειτληρώσατε Β° 22 εύλο-
γούντων 5εὶ11ν. εύλογούμενον ΒΚΟΚ 23 μου] με Β 29 μῖσος ΚΚ° 59111. 592. Τὶ1. Οεὶ.
μύσος Κ°ΒΟ 36 2. Κα. ξἶη Κ 6 Ε Ι νοτ ταύτα 218 Τὶτεὶ εετεὶ: Ε: διἦγησις πῶς μόνοι οί περὶ
Εύσέβιον απηλθον πρός τόν βασιλεα τούς αλλους κωλύσαντες επισκόπους ἐλθεῖν
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166 Λροὶοἔίε εεοι.ιαα2 87,1-7. (Κοαει2αιίτι ΙΙ. 211 αίε Αὶετααατίτιετ)

Εύσέβιος καὶ Ούρσακιος καὶ Ούαλης ανελθόντες ούκέτι περὶ ποτὴρίου καὶ 'Αρσενίου
έλεγον _ παρρησίαν γὰρ ούκ είχον _ , αλλην δε πλασαντες κατηγορίαν τὴν εὶς βασιλέα
φθανουσαν εἰρήκασιν αύτῷ τῷ βασιλει, ότι 'ἦπείλησεν 'Αθανασιος κωλύσειν τόν σῖτον τόν
είς τὴν πατρίδα σου πεμπόμενον από 'Αλεξανδρείαςἴ καὶ τούτο παρόντες μεν 'Αδα-
μαντιος, Ἄνουβίων, 'Αγαθαμμων, 'Αρβεθίων, Πέτρος οὶ ἐπίσκοποι ἦκουσαν, έδειξε δε
καὶ ό θυμός τού βασιλέως. ό γὰρ τοιαύτα γραψας καὶ καταγινώσκων της αδικίας αύτῶν,
ως ήκουσε τὴν τοιαύτην διαβολὴν, εύθύς έπυρώθη καὶ αντὶ της ακροασεως είς τὰς Γαλλίας
ὴμας απεστειλεν. ὰλλὰ καὶ τούτο μαλλον αύτῶν δείκνυσι τὴν πονηρίαν· ό γὰρ μακα-
ρίτης Κωνσταντῖνος ό νεώτερος αποστέλλων ὴμας είς τὴν πατρίδα καὶ μεμνημένος ών
έγραψεν ὁ πατὴρ αύτού, έγραψε καὶ αύτός ταύτα·

Κωνσταντινος Καῖσαρ τω λαῷ της καθολικης εκκλησίας πόλεως 'Αλεξαν-
δρείας.

Ούδε τὴν τῆς ύμετέρας ὶερας εννοίας αποπεφευγέναι γνῶσιν οίμαι, διὰ τούτο 'Αθα-
νασιον τόν τού προσκυνητού νόμου ύποφήτὴν πρός καιρόν είς τὰς Γαλλίας απεσταλθαι,
ίν', επειδὴ ὴ αγριότης τῶν αὶμοβόρων αύτού καὶ πολεμίων εχθρῶν εὶς κίνδυνον της ίερας
αύτού κεφαλἦς επέμεινε, μὴ αρα διὰ της τῶν φαύλων διαστροφἦς ανήκεστα ύποαιη.
πρός τό διαπαῖξαι τοίνυν ταύτην αφαιρεθεὶς τῶν φαρύγγων τῶν επικειμένων αύτῷ
ανδρῶν ύπ' ἐμοὶ διαγειν κεκελευσται, ούτως ως έν ταύτη τη πόλει, εν ἦ διετριβε, πᾶσι
τοῖς αναγκαίοις εμπλεονα3ειν, εἰ καὶ τὰ μαλιστα αύτού ἦ αοίδιμος αρειὴ ταις θείαις πεποι-
θυια βοηθείαις καὶ τὰ της τραχυτέρας τύχης αχθη εξουθενεῖ. τοιγαρούν εἰ καὶ τὰ
μαλιστα πρός τὴν προσφιλεστατην ύμῶν θεοσέβειαν ό δεσπότὴς ὴμῶν Κωνσταντῖνος ό
Εεβαστός, ό έμός πατὴρ, τόν αύτόν επίσκοπον τῷ ὶδίῳ τόπῳ παρασχεῖν προήρητο,
όμως επειδὴ ανθρωπίνῳ κλήρω προληφθεὶς πρό τού τὴν εύχὴν πληρῶσαι ανετταύσατο,
ακόλουθον ὴγησαμην τὴν προαίρεσιν τού της θείας μνήμης βασιλεως διαδεξαμενος πλη-
ρῶσαι. όστις ετειδαν τῆς ύμετέρας τύχοι προσόιμεως, όσὴς αἰδσύς ί τετύχηκε, γνώ-
σεσθε. ού γὰρ θαυμαστόν, εῖ τι δ' αν ύπερ αύτού πεποίηκα· καὶ γὰρ τὴν εμὴν ι.μυχὴν ἦ
τε τού ύμετέρου πόθου εἰκών καὶ τό τού τηλικούτου ανδρός σχῆμα εὶς τούτο εκίνει καὶ
προετρεπεν. ὴ θεία ί πρόνοια ύμἕις διαφυλαξει, αγαπητοὶ αδελφοί.

έδόθη πρό δεκαπέντε καλανδῶν 'ίουλίων εν Τριβεροις.
2 Ζ11 παρρησίαν: Πεαα α.1ε Ατεεαίιιεεαιοὶτε ννατ αατεὶτ αίε 5ναοαε ετὶεαὶἕτ, 212 είε ία ίατετα Ιῖιτεὶὶ αίε
Αα3ε1ε3εα11ε1ε ιτίοὶττ ταεὶττ ὶ1ετὶι11.ττε 3 Ζ11 αε111 νοτννι.ιτἱ, αίε Οεττείαεὶίεἱετυαἔεα ἐεὶτίααετε 211
1ι2όεα ναὶ. ε. 9 5.93, 1ο 11. Βειβ Ατὶααα. α22ι1 ία αετ 152.32 ννατ, 1εὶ;ι1τ αίε Οεεοὶτίοατε Οντ1ὶ1ε, ε. 5οὶ1ντ21τ2,
Εντίὶὶ μαα αετ 1)×1ό11ι:ὶ:ι νίοτοτ, 5112.-Βετ. αετ Αὶταα. α. ννίεε. 111 Ψίεα Βα. 2ο8, 4 5. 28 4 Ζ11
αεα Βὶεοὶτόἱεα ναὶ. 5. 163, 8. Αα2α12αί:1ι.1ε = 5. 139 ατ. 1; Ατιιιὶσίοα = 5. 139 ατ. 13; Α32ε1ι2111αιοα =
5. 139 ατ. 22; Ατ1›ετ.ὶ11οι1 = 5. 139 ατ. 17; Ρεετιιε = 5. 139 ατ. 4 7 Ερίρὶτ. 112ετ. 68, 9, 3_6 (ΙΙΙ
13ο, 2 11.) : χαλεπαίνοντος δε αύτού (εε. Κοαετααεία) ό παπας 'Αθανασιος λόγον βαρύντῷ βασιλει ειτετείνετο . . .
εντεύθεν συμβαίνει αύτόν έξορία ύπσπεσειν, από τε τῶν γραφέντων από της συνόδου τῷ βασιλει (απόντος γὰρ
αύτού καθαίρεσιν ποιούνται αύτού), καὶ έξ ών ό βασιλεύς παροξυνθεὶς πρός αύτόν έλυπειτο 7 Γαλλίαι =
Ττίετ 8 8. Είαε 2.ι.ιί121ὶεααε Αι.1α2εει.1αε αεε νν2ὶ:ι.τειι 52οὶ2νετὶ12.ὶω, 211 αετ αετ Βτίεί αεε Κοαε12.αί:ία 11.
είτιετι εοὶ1ε1α1›2.τεα Οτιιαα όίεεεί: 11 Πετ Βτίεί (= Πτὶ-1. 73, Νσεεα 8. Βα. 111) ίεε 2ι.ιΒετ 2α αίεεετ 5τε1.ὶο
αοεα νοα Ατὶ12α. 11121. Ατίειτι. 8 2ίε1ετι:, ννο 11111 αίε Ηεε. 2μεὶε1εεε11. Εεταετ ννίτα ετ ύὶσετὶίείετε α2οὶ1 Αέὶπια.
νοα: 5ο1ττ. Ι1 3, 1_4, α2ο1ι αίεεεττι νοα 5ο2ο111. ΙΙΙ 2, 3-_6, νοτι αετα 11111 Τὶιεοαοιτιε ὶεοεοτ οσα. Μ2το. ατ.
3441698 ι1ὶ:›ετα1τ11α1τ. Ταεσαοτεε αὶσετὶὶείεττ αεα Βτὶεί 11. ε. 11 2,1_4. Βατυτα: 17.6. 337 (ε. Ζ. 29),
ναὶ. α221.1: 5οὶ:ινν2τε2 ΝΟΟ 1911, 473

ΒΚΟ ΚΕ

2 βασιλέαν Κ· βασιλεα Κε 3 'Αδαμαντιος _ καὶ Β 7 εὶς τὰς Γαλλίας αορρεὶτ Ε*, εεταει: Ε°
Η 8. ατι. ει 11 ΕΞ Ε 14 Γαλλίας Βκο· Γωαιονς οεαι: 16 κεφαλῆς αν-τον το Ε 18 ὡς
› Ε 19 αοίδιμος ὴ Κ 21 φιλεστατην Ε 23 επειδὴ > Β 24 μνήμης] πλήρης Ο |
αναδεξαμενος Ε 27 ύμετέρου Οξ ήμετερου Ο. ί τού: › Ε 29 διαφυλαξοι Κ διαφυλα” ΒΟ
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Αροὶσαὶα εεοιιααα 87, 7_9ο, 1, 16?

Ταύτης της αἰτίας ούσὴς δι' ἦν απεσταλημεν εὶς τὰς Γαλλίας, τίς παλιν ού συνορα
-τὴν μεν τού βασιλέως προαίρεσιν, τὴν δε τῶν περὶ τόν Εύσέβιον φονικήν ιμυχήν, καὶ ότι
τούτο πεποίηκε βασιλεύς, ίνα μή τινα μεί3ονα συσκευὴν βουλεύσωνται; ειτήκουσε γὰρ
απλῶς. αύτη τῶν περὶ Εύσέβιον ή πραξις, αύτη της καθ' ὴμῶν συσκευἦς ὴ μηχανή.

8 τίς ταύτα συνορῶν ούκ αν εῖποι μηδεν κατὰ χαριν ύπερ ὴμῶν γεγενῆσθαι, αλλ' ότι δι-
καίως καὶ ακολούθως τό τοσούτον πλῆθος τῶν επισκόπων καὶ ὶδία καὶ κοινη τοιαύτα μεν
ύπερ ὴμῶν έγραψε, της δε συκοφαντίας τῶν εγθρῶν κατέγνωσαν; τίς τὰ τοιαύτα
καὶ τοσαύτα θεωρήσας ούκ αν είποι ότι καὶ Ούαλης καὶ Ούρσακιος εὶκότως κατέγνωσαν
ἑαυτῶν καὶ μεταγινώσκοντες τοιαύτα καθ” έαυτῶν έγραψαν, μαλλον έλόμενοι πρός όλίγον

ιο αίσχυνθἦναι ἦ αῖωνίως τὴν τῶν συκοφαντῶν ύπομειναι τιμωρίαν;
Διὰ τούτο γὰρ δικαίως καὶ εκκλησιαστικῶς ποιούντες καὶ οί μακαριοι συλλειτουργοὶ

ὴμῶν, επειδή τινες αμφίβολα τὰ καθ' ὴμᾶς έλεγον καὶ ακυρούν εβια3οντο τὰ ύπερ ὴμῶν
κριθέντα, παντα παθεῖν ύπέμειναν νύν καὶ εξορισθἦναι εῖλοντο ἦ λυομενας ί ἰδεῖν τὰς τῶν
τοσούτων επισκόπων κρίσεις. εἰ μέν ούν πρός τούς βουλευσαμἐνους καθ” ὴμῶν καὶ

11 εθελήσαντας ανατρέιμαι τὰ ύπερ ὴμῶν αχρι λόγων ἦσαν ενσταντες οἱ αληθῶς ἐπίσκοποι
ἦ οί τυχόντες ἦσαν ανδρες ὰλλὰ μὴ επισήμων πόλεων καὶ κεφαλαὶ τοσούτων εκκλησιῶν,
ἦν αν ύποπτεύειν μὴ αρα κεχαρισμένα ποιούντες παλιν εφιλονείκησαν καὶ νύν αύτοί·
ότε δε καὶ λογισμοῖς έπειθον καὶ ἐξορισμόν ύπέμειναν καὶ Αιβέριός έστιν ό της 'Ρώμης
επίσκοπος· εἰ γὰρ καὶ εὶς τέλος ούχ ύπέμεινε τού έξορισμού τὴν θλῖψιν, όμως διετίαν ί

211 έμεινεν έν τη μετοικία γιγνώσκων τὴν καθ' ὴμῶν συσκευήν· καὶ επειδὴ καὶ ”Οσιος ό μέγας
εστί, καὶ οί της 'ὶταλίας καὶ οί τῶν Γαλλίων καὶ αλλοι από Σπανίων καὶ απ' Αίγύτιτου
καὶ Αιβύης καὶ οί της Πενταπόλεως παντες· εὶ γὰρ καὶ πρός όλίγον φοβηθεὶς τὰς
απειλὰς Κωνσταντίου έδοξεν έκείνοις μὴ αντιλέγειν, αλλ' ὴ πολλὴ βία καὶ τυραννικὴ εξουσία
Κωνσταντίου καὶ αἱ πλεισται ύβρεις καὶ πληγαὶ δείκνυσιν, ότι μὴ καταγνούς ὴμῶν, ὰλλὰ

22 διὰ τὴν ασθένειαν τού γήρως ού φέρων τὰς πληγὰς πρός καιρόν είξεν αύτοῖς, δίκαιόν έστι
πλέον παντας ώς πληροφορηθέντας μισεῖν καὶ αποστρέφεσθαι τὴν αδικίαν καὶ τὴν βίαν τὴν
καθ' ὴμῶν γενομένην διὰ τό μαλιστα δι' ούδὲν έτερον ἦ διὰ τὴν αρειανὴν ασέβειαν ὴμας
ταύτα πεττονθέναι.

Εῖ τις τοίνυν βούλεται τα τε καθ' ὴμας μαθεῖν καὶ τὴν τῶν περὶ Εύσέβιον συκο-

3 = 5. 138, 398. Νοτε, ι1ατεαΖ. 18 8 ναὶ. ο. 38. Ι·11ετ αετ 11ε2ί:ε Βεινείε, α2Β αετ δ12ὶ:1ετ 12.ὶ2οὶ1ὶ1οὶ1 2ὶ1εε-
ττετιτιτε Τε11Ι1 (ο. 398.) 211 ο. 38 εεὶιότε, 2. 5. 88, 18. 12 Α1.ι1αε11 5ν1:1οαεα νοτι Ατὶε2 333 μαα Μ2.1ὶ21ια 333
17 = 5. 138, 3ο, οόετι Ζ. 3 191. Α11:ι2α82ὶ1.12 α1τ1ο11τ 21οὶ1 α1ο111: ὶτοιτεὶττ 21.12: Ι.11›ετ1112 νν2τ α.11:ὶ11: 2ννε1
]21:1τε 111 αετ νετὶ1211α11αε (3εα21.1ετ 11121. Ατίαα 41, 3 5. 2ο6, 11 ιιαα Τὶ1εοαοτε1: 11. ε. ΙΙ 17, 1), 2ο11αε1·α
ινειτ ατεὶ ]2ὶ1τε νοα Κοτα ειτείετατ; Ι.1ὶ:›ετ ροατ11. (5. 77, 4 Μο11ι1112ει1): ει: 12911 111 εκίὶίο 2τι.αο2 ΙΙΙ. 5ο2οιτ1.
ΙΜ 13, 2 1›ε2ι-11131, Ι.. 112ὶαε 1.11 511τ111ι.ι1τ1 (α22 112αα αμτ 338 3ε1νε2ε1ι 2ε1α) α22 5ντ11ὶ1οὶ 1.ιτιτετ2‹:ὶ11·1ε1›εα. Αὶὶετ-
αίαεε 1121: Ι.. 337 ία Βετόα, α. 11. 1111 Ε:ι11, α22 511τ1:ι1εα2ε νοα 331 1.11ιτετ2οὶ·ι.ι·1εὶ:›ε11, Ο5ΕΙ. 63, 169, 3. Αι:112α2-
211.12 1ν2.ι· ιιαεὶτ Α112ντε12 αετ Κερὶ12.ὶ212 1112 Αα12τ13 338 1:ιοο11 ία Α1εκ2αα.τ1εα. Ν2ο11 αετ 1·112τοι·12. Ατὶ12α2211
Οσα. νετοα. Ι..Χ 1. 1ο6ὶ®_1ο7® νττιταε Οεοτε 21:α 2. 1ο. 338 21.12 αετ 5τ2α1; νετ1:1·ίεὶ:›εα. Α111 24. 12. 338 11εὶ1111ετι
ετ2ὶ: αίε Οεστ,ε,121:ιε1· ννίεαετ Βε2ίτ2 νοα αεα Κ1.τι:ὶ1εα. Β2αα 1121: 11111211. ετ2τ 211 3 39 αίε 512αι: νετὶε122εα; νοα
α2 νεττεὶοὶταεα 21.1ε11 αίε Κερ112ὶ212 α1‹:1112 α1εὶ:ιτ. Π2 ε2 2ε11ννετ νετ2τ2.αα11οὶ1 121, ντίε 21911 Ατ11211ει211.ι2 21.11
2ε111εα Η1τ1- ιιιτα Ηεττε12εα 1α1 οόετεα λενρτεα (νεί. νίτει Ρ2ε11οα111 137 [511ὶ:2. ὶ1231ο9τ. 19 5. 86, 1ο8.];
ερ. Α1α111οα12 31; εὶαεααει 5. 117, 298.) αίε ν1εΙε11 11τ111.ιααει·ι νετ2ο1128εα ὶτοτιαεε, 2ο 11εὶ1111ε 11:11 211, 1128 ετ
α1ε2ε Αροὶοείε 337/8 1τι αετ 5ι:2ατ 111 2ε1αεα1 νετετεοὶτ 3ε21:111τεὶ1ετι 1121: 2ο Ζ11 Ο221112 ναὶ. ‹1ε 11.132 3
(5. 71, 78.) μπα αίε Νοτε 112211

ΒΚΟ ΚΕ

1 αἰτίας] αἰτήσεως Ε 2 τῶν > ΚΕ 1 τόν › Β ί φοινικὴν Ο 3 συσκευὴν ΚΟ° σκευὴν
ΒΟ-ΚΕ 13 ειλαντο Κ*Ε εῖλοντο Κ° | τῶν › ΒΟ 17 πὰλιν ποιούντες _ ΚΕ
24 πληγαὶ ΚΕ απειλαὶ ΒΚΟ ί δεικνύουσιν Ε 27 ασέβειαν] αίρεσιν Ε | ὴμας Κ συνεστηκεν
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168 Αροὶοειει εεομηἀα 9ο, ι-3.

φανΤἰαν, ἐιτι·νγχανἑΤω Τοῖς γραφεῖσιν ὑπὲρ ὴμῶν καὶ μαρΤνρας ἑχἑτω οὐχ ἕνα ὴ δύο
ὴ Τρεῖς, ἀλλὰ ΤοσοῦΤον πλῆθος ἑπισκὀ·πων. καὶ ΤούΤων μαρΤνρας παλιν λαμβανἐΤω
Τοὺς περὶ Λιβέριον καὶ "Οσιον καὶ Τοὺς σὺν αὐΤοῖς, οῖΤινες ὁρὥνΤες Τα καθ” ὴμῶν γενόμενα
πανΤα παθεῖν ὑπἑμειναν ὴ προδοῦναι Τὴν ἀλὴθειαν καὶ Τὴν ὺπὲρ ὴμῶν κρίσιν. ΤοῦΤο δὲ
καλῶς καὶ ὁσίως βουλευόμενοι ·ιΤε·ιΤοιὴκασιν· ὰ γὰρ οῦΤοι Ττεπὀνθασι, δεἱκνναι μὲν Τὴν 5
αναγκην, ὴν καὶ οἱ αλλοι ἐιΤίσ·κοΤι·οι πεπόνθασιν. ἔοΤι δὲ ὑΤτομνὴμαΤα μὲν καὶ ο·ι·ηλο-
γραφία καΤὰ Τῆς αρειανης αὶρέσεως καὶ Τῆς πονηρίας Τὥν συκοφανΤῶν, ὑπογραμμὸς δὲ
καὶ Τύπος Τοῖς μεΤὰ ΤαῦΤα γιγνομἐνοις ››ἀγωνί3εσθαι μὲν ὑπὲρ Τῆς ἀληθείας μέχρι θανἀΤον«,
αποστρέφεσθαι δὲ Τὴν ἀρειανὴν αῖρεσιν χριστομάχον οιἶισαν καὶ Τοῦ ανΤιχρίοΤου πρόδρο-
μον, μὴ ·πιοΤεὐειν Βὲ Τοῖς καθ' ὴμῶν ἑπιχειρουαι λέγειν. αξιὀ·ιΤιοΤος γὰρ καὶ ἱκανὴ μαρΤνρία 10
Τῶν ΤοιοὑΤων καὶ ΤοσούΤων ὲιΤισκὀΤι·ων ὴ ὑπὲρ ὴμῶν απολογία καὶ ψῆφος.

1 νἕὶ. οοειι 5. 87, ιο 3ἱ. νεὶ. Ιτὶετ. Α.ι·ὶαι·ι. 46, 2 8. 21ο, 4Π. Β Βὶτ. 4, 28 9 νεὶ. ὶιἰετ.
Αι·ὶε.ιΤ. 46, 3 5. πο, ηἰ.

ΒΚΟ ΒΕ

2 ΤοσούΤω ΒΕ 3 γιγνόμενα ΒΕ 4 ΤοῦΤο δὲ _ 5 πεποιὴκααιν › Ε 7 καΤὰ + Τὴν Ε., Βε-
τὶὶἕτ Ε° 8 γιγνομἐνοις Β® γενομένοις Β*



ἘπισΤολὴ ἐγκυκλιος Τοῦ μακαρίου 'Αθανασίου ἐπισκόπου 'Αλεξανδρείας

Τοῖς καΤὰ Τὀπον συλλειΤουργοῖς, κυρίοις ὰγαπὴΤοῖς, 'Αθανασιος ἐν κυρίῳ χαίρειν.
“Α μὲν πεπόνθαμεν δεινα καὶ αφὀρὴΤἀ ἐσΤι, καὶ οὐκ ἔοπιν ὲΤαξίως αὐΤῶν μνὴμονεῦσαι·

ίνα δὲ ΤαχυΤερον Τὸ δεινὸν Τῶν συμβεβὴκὀπον γνωσθῆναι δυνὴθῆ, καλὸν ὴγησαμην
5ἱσΤορίας ἀπὸ Τῶν γραφῶν μνὴμονεῦσαι. ἀνὴρ ποΤε |\ευίΤὴς ὶἀδικὴθεὶς εἰς Τὴν

γυναῖκα καὶ Τὴν ῦπερβολὴν Τοῦ μυσους ὲωρακώς (Ἑβραία γὰρ ῆν ὴ γυνὴ καὶ ἐκ Τῆς
'ὶουδα φυλῆς ἐτυγχανε) καὶ καΤαπλαγεὶς ἐπὶ Τοῖς Τολμὴθεῖσιν εἰς αὐΤὸν παρανομὴμασιν,
ὡς ὴ θεία Τῶν ΚριΤῶν διαγορεῦει γραφὴ, διελὼν Τὴν γυναῖκα απἑοΤειλε καΤὰ πᾶσαν
φυλὴν Τοῦ Ίσραὴλ, ίνα μὴ εἰς αῦΤὸν μόνον, ὰλλὰ καὶ εὶς πανΤας κοινὸν Τὸ ΤοιοῦΤον

ιο αδίκημα πιοπευθῆ, καὶ ῖνα, ἐὰν μὲν συμπαθῶσιν, ἐκδικὴσωσιν, ἐὰν δὲ παρίδωσιν, ὡς
αὐΤοὶ λοιπον αδικἠσανΤες αἰσχυνθῶσι. καὶ οί μὲν ὰποσΤαλἑνΤες Τὸ γεγονὸς απήγ-
γελον, οί δὲ ὰκουονΤες καὶ ὁρῶνΤες έλεγον μὴδἑποΤε Τα ΤοιαῦΤα γεγενῆσθαι, αφ' ῆς
ὴμἑρας ὰνἐβὴσαν οἱ υὶοὶ 'ὶσραὴλ | ἐξ Αίγυππου. πᾶσα γοῦν φυλὴ Τοῦ 'ίσραὴλ κεκίνηΤο
καὶ πανΤες ὡς αὐΤοὶ παθόιπες καΤὰ Τῶν πλὴμμελὴσανΤων συνῆλθον καὶ Τἑλος καΤειΤο-

ι· λεμὴθὴσαν οἱ Τα παράνομα δρασανΤες καὶ αναθεμα παρὰ πανΤων γεγόνασιν. οὐ γὰρ
εὶς Τὴν ονγγἑνειαν οἱ συνελθόντες ἐσκόπουν, ἀλλ' εἰς Τὸ πλὴμμελὴθὲν ὰπἐβλεπον. οῖ-
δαΤε δὲ Τὴν ἱοΤορίαν, αδελφοί, καὶ Τα ἐκ Τῆς ΥραΦῆΞ άκριβῶς περὶ ΤαυΤης σημαινόμενα,
ἐπεξεργασασθαι γαρ πλείονα περὶ άς οὐ βοῦλομαι πρὸς εὶδόΤας γραφῶν καὶ ἐπει-
γὀμενος Τα νῦν ἐκείνων πλείονα οὴμᾶναι Τῆ υμετέρα εὐλαβεία. διὰ ΤοῦΤο γὰρ καὶ Τῆς

εο ἱστορίας ΤαυΤὴς ἑμνὴσθὴν, ῖνα Τα ΤόΤε Τοῖς νῦν γινομἐνοις συμβαλόνΤες καὶ γνὀνΤες,
ὡς ΤαῦΤα νενίκὴκε Τὴν ἐκείνων ὡμὀΤὴΤα, πλεῖον ὑμεῖς ἀγανακΤὴσηΤε ῆ οῖ καΤὰ Τῶν

Βει· Βτὶεί ίεὶ: νοτι Ατὶιατιεεὶιιε Μίὶτε 339 ίνεὶ. Νοὶο τμ Β. 172. 22) εεε‹:Ι:ι.ι·ίοὶ:ει:ι, μπα ὶ:ε:ννει:Ι:τ περὶ: ‹:. 7,:-ςίἱ. αὶο
Βὶεοὶπὁίο αει· ίἔοεατπτὶιίτοδε :ι.ι νν:-ιτιπειι, άίε ΟειΤιεὶ.ι:ιει:Ι·ιείτ ιπὶἐ Οτεεοτ νοιι Α1ε:‹ειτιι:ὶ.ι·ὶειι ειμί:ιιτιεΙππει·ι, αεμ
Βει.ι·εὶ:εΙΙιιι1εοιι Εμεεδε νοτι Νὶὶκοπιεόὶεμ μπα αει· νομ ὶ.ὶ1ι:: εεΙεὶΕετει·ι Βγτιοὸε ίπ Ατιτὶοοὶιὶεπ ϋδετ εὶίο Οτἰιτιόε
μαα αὶο Ππιεταπαο αετ νετττείοιιμἔ αεε Ατὶιαμαείμε Οίαμὶαεει :μ ει:Ι1οι:ιΙ‹ει:ι. Ατὶπαπ. τίοὶπτεε εὶοπ ὶει εείμει:
Αιιεἱυὶιτιαιπεετι τιμι· εεἐετι Εμεεδ ιιτια εείοε Βγτιοαε; ει· νετ:ὶ‹:Ι1ὶ:εὶ: αειεειμἱ, μμτει· Ηὶμκνεὶε αιιἰ σου Βτίεἰ Κομ-
εταειτίτι Π. αίε Κεεὶπτπιὲθὶεκεὶὶ: εείτιει· Ἑἑὶὶοὶ-εὶιεὶιι· ειειοὶπ Αὶεκοματὶεο (ΑΡοΙ. εεοιιμαε ο. 87, 4) Ζμ Ειεινείεεμ.
Ὁεε Βααε αίε οΙεΧειμτ1.ι·ὶπὶει:Ι:ε Ξγποὸε ίπ ὶὶπεπι Τοπίο: νοι: 338 ‹ΑροΙ. εεομιιὸα ο. 9, Τ 5. 95. 2Π.) ὶσετείτε
εετειιι. ϋὶσετὶπειιιρτ ὶετ αει· Βτίεί αεε ΑΗ1:-ιι·ιαεὶι.ιε. πίὶτ ὰεπι Τοπιοε εμ νετεὶεὶοὶιετι. Ια αεσι Βτιοί Ιὶοἕὶ: αίε Ἀὶτεετο
Ροὶετμὶεοὶπε Βοὶιτὶίὶ: άεε Αὶ·.ὶ:ιε.ι:ιειείυ5 νοτ. 3 α πτπὀνθαμεν εὶ. ὶ. αίε νεταεὶϋμιπε ία αει· Ἑεετεπιποίτ 339
5 Ξ. ]ι.ιὀ. 19

ΕΡ ΝνὶΠ..Ι:ιΒΚΑὶ:ι=Ρν (= Χ)

1 ει. Βα. δΒ ἦ Ρ ἦ Β ἦ Κ ξ ν 1/2 Τοῦ αὐΤοῦ ἐπιοΤολὴ πρὸς Τοὺς ὰπανταχοῦ ὀρθοδὀξους ατε
ὁ (> Ειν) παρὰ Τῶν 'Αρειανῶν (_ ὁ ΙΤ) διῶγμὸς ἑγἐνεΤο Χ 1 επιοπολὴ _ 5 ἑπαξίῶς μνὴμονεῦσαι. ῆΤις
ὲιΤιοΤολὴ ὲγραφη όπισθεν εὶς δἐκαΤον (ἔνναΤον Β°) κεφὰλαιον Τοῦ παρόνΤος βιβλίου Β (Ι. 38:-ιδ; νε1. Πμτετ-
ειιοὶαμτιἕειπ 5. 35 Νι·.5ο). Αμοὶι ίπ Οοεὶ. Ο ίνεὶ. ῖὔμτετεμοὶπμμἕεη 8. 7ο Νι·.23) ίετ ίιι ἀεττι Αροὶοἕίετιὶιοτριιε
τιμι· οο‹:Ι:ι αει· Τὶὶ:εΙ ει·Ιια1τει:ι _ ει. Βα. οῦΤος ὁ λόγος αναγινὡσκεπαι εὶς Τὴν μνὴμην Τοῦ αγίου Τὴν καΤὰ
Τὴν δευΤἐραν Τοῦ Μαίου μηνός Β Α 08. Ηα.) ἀναγινὼοκεται _ αγίου μῆνα Μαίω εὶς Τὴνβ ΙΤ 3 ἐο-τι ΒΕ
εἰσι Β· | ἔο·ι·ιν7·] ἔο-ται Η: 4 γνωρισθῆναι Β 6 ῆν › ΝΒ-Ι.Ιι 7 παρανομὴσασιν Β 9 ΤοιοῦΤο
ΨΑ Το μὲν] μὴ Βι ι/12 ὰπἠγγελλον ΝΙΔΤΚΨ 1: ακουσανΤες ΕΡ Ι Τὰ › ΒΡΝΠΤ Ι γεγενῆσθαι ΤοιαῦΤα
_ Ρ Τ3 γοῦν] γὰρ Ρ οῦν δε Ι κεκίνηΤο Χ (ὲκεκίνὴΤο Ι.ΙΤ) κεκίνὴΤαι ΚΡ 14 πειΤονθόΤες ΗΡ Ι πε-
πλὴμμελὴκὀΤῶν ΚΡ 16 πλὴμμεληθἑν ΒΚΑΙΤΡΨ Τολμὴθὲν ΚΡΝΨΕΙΤ ί ὀπἐβλεψαν ΚΡ 17 ακριβῶς
› Ψ Ι περὶ ΤαυΤης άκριβῶς _ Β 18 εὶδὀΤας Χ είδῆμονας ΗΡ ιο Τα › Ν | γὰρ ΤοῦΤο _ Ν
:ο συμβαλὀιπες γινομἑνους _ Ν ί συμβαλλονπες ΨΒ 21 ΤαῦΤα] αῦΤα Β [ πλἐονα ΕΡ πλέον Ρ
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]_'?() Ερὶετιιὶει ρμργρὶὶρει 1 ,5_2,2.

ΤόΤε παρανομησανΤων. καὶ γὰρ καὶ Τα πικρὰ Των διωγμων Τὰ γενόμενα καθ' ὴμων
ύπερβἐβηκε, καὶ μικρὰ ὴ Τοῦ /\ευίΤου ουμῳορὰ πρὸς Τὰ νῦν κατὰ Τῆς ἐκκλησίας Τολμη-
θἐν·τα· καὶ μαλλον ΤαῦΤα οῦΤε ὴκούσθη ποΤὲ ἐν Τῇ οἰκουμἐνη οῦΤε ΤοιούΤων Τις πεπείραται
κακῶν. ΤόΤε μὲν γὰρ γυνὴ μία ῆν ῆ αδικηθεῖσα καὶ είς |\ευἱΤης ὁ Τὴν βίαν παθὼν,
νῦν δὲ όλη ῆ ἐκκλησία ῆδικὴθη καὶ ὶεραΤεῖον ύβρίσθη, καὶ Τό γε μεῖ3ον, εύσἐβεια ύπὸ
ασεβείας διώκεται. καὶ ΤοΤε μὲν μιας γυναικὸς ἐκαατη φυλὴ μέρος ὁρῶσα καΤεπλὴΤΤστο,
ὰρΤι δὲ όλης ἐκκλησίας ὁραΤε μελη διηρημἐνα καὶ Τούς μὲν πρὸς ύμας, Τούς δὲ πρὸς
αλλους αποο-ταλἐνΤας Τὴν ύβριν καὶ Τὴν αδικίαν ὴν πεπόνθασιν απαγγἐλλονΤας.
κινὴθηΤε δὴ οῦν καὶ ύμεῖς, παρακαλῶ, μὴ ὡς ὴμῶν μόνον, ὰλλὰ καὶ ὡς ύμῶν αδικηθἐνΤων
καὶ ἐκαατος ὡς ρτύΤὸς παθὼν βοηθησαΤω, ῖνα μὴ δι' ὀλίγου οἱ ἐκκλησιαατικοὶ κανόνες
καὶ ὴ Τῆς ἐκκλησίας πίατις παραφθαρῆ. κινδυνεύει γὰρ αμφοΤερα, ἐὰν μὴ Ταχἐως ὁ θεὸς
δι' ύμῶν Τὰ πλημμεληθἐνΤα διορθὼσηΤαι καὶ ἐκδικίας ὶ ὴ ἐκκλησία Τύχη. ού γὰρ
νῦν κανόνες καὶ Τύποι Ταῖς ἐκκλησίαις ἐδὀθησαν, αλλ' ἐκ Τῶν παΤἐρων ὴμῶν καλῶς καὶ
βεβαίως παρεδόθησαν. ούδὲ νῦν ῆ πίατις ῆρξατο, αλλ' ἐκ Τοῦ κυρίου διὰ Τῶν μαθηΤῶν
είς ὴμας διαβἐβηκεν. ῖνὶ οῦν μὴ Τὰ ἐξ αρχαίων μἐχρις ὴμῶν ΤηρηθἐνΤα ἐν Ταῖς ἐκκλησίαις
ἐν Ταῖς νῦν ὴμἐραις παραπὀληΤαι καὶ Τὰ πιοΤευθὲνΤα ὴμῖν 3ηΤηθ·η παρ' ὴμῶν, κινὴθηΤε,
αδελφοί, ὡς νοἰκονὀμοι μυατηρίων θεοῦ‹‹ ΤυγχανονΤες καὶ ΤαῦΤα ύφ' ἐΤἑρων ὰρπαηὀ-
μενα θεωροῦνΤες. Τὰ μὲν οῦν πλείονα παρὰ Τῶν γραμμα-τηφὀρων ακούσεσθε, ουνΤὀμως
δὲ κὰγὼ σημαναι ὴπείχθην, ῖνα Τῶ ὁν-τι γνῶΤε ὁΤι ούδἑιΤοΤε ΤοιαῦΤα γέγονε κατὰ
Τῆς ἐκκλησίας 'αφ' ὴς ὴμέρας »ὰναληφθεὶς ὁ σωΤὴρ ἐνεΤείλαΤο Τοῖς μαθηΤαῖς λέγων·
πορευθἐνΤες μαθηΤεύσαΤε ὶ πανΤα Τὰ ἔθνη βαΤι·τί3ονΤες αύΤούς εὶς Τὸ όνομα Τοῦ παΤρὸς
καὶ Τοῦ υὶοῦ καὶ Τοῦ αγίου ΤτνεύμαΤος‹‹.

-Γὰ μὲν οῦν καθ' ὴμῶν καὶ καΤὰ Τῆς ἐκκλησίας παρανομηθἐν-τα οῦΤως γἐγονε.
ουναγὀνΤων ὴμῶν συνήθως ἐν εὶρὴνη Τῶν Τε λαῶν εύφραινομἑνων ἐπὶ Ταῖς συναξεσι
καὶ προκοΤι·τὀνΤων Τῆ κατὰ θεὸν πολιΤεία Τῶν Τε συλλειΤούργῶν Τῶν καΤ' ΑῖγυΤιΤον
καὶ Θηβαίδα καὶ /ὶιβύην αγαπην καὶ εἰρὴνην ῇ(όνΤων πρὸς αλλὴλους καὶ πρὸς ὴμᾶς,
ἐξαίφνης ὁ ἔπαρχος Τῆς ΑίγύπΤου γραμματα προΤίθησι δημοσία διαΤαγματος ἐχονΤα
Τύπον, ὡς Γρηγορίου Τινὸς ἐκ Καππαδοκίας εὶσερχομἐνου διαδόχου μου απὸ Τοῦ κομι-
ΤαΤου. καὶ ὴ μὲν ΤοιαύΤη ακοὴ Τούς πανΤας ἐΤαραξε· καινὸν γὰρ ῆν καὶ ὰρΤι πρώΤως

το Ώὶε Κ2ι:οι:εε είπα αιιτρὶ: αίε Εὶτιερὶ:2ι.ιι:ε αεε Οτεἕοτὶμ: νετὶετπ 17 Ι. Οοτ. 4, : 18 Πίε γραμ-
μαιὴφὀροι είπα ειΙε:ρετιαι·ίι:ὶερὶ:ρ Κὶετὶὶτετ, αίε αει: Βτὶρὶ ιΞιὶ›ει·ὶ:›ι·ὶι:ερι: υτια ιΙ:ιι ει·Ιεὶι:ὶ:ει·ι:; ρὶσεπεο ννμτὰρ ρε
338 πιὶτ αειπ Τοττιοε αετ αΙρΧειι:ὰ.τίι:ὶερὶ:ρι: Ξγποὰρ εεδαὶἐει: νεὶ. Ξ. 1ο1, 32 2ο Ε. Αρτ. 1, 2; ΜΕ. 28, 19
24Ε. ΨΒΙ. ]ι.ιὶὶι.ιε ν. Ηοι:: Ξ. 1ο9, ΒΕ. 27 Εε ὶΤ2ι:τ1εΙὶ: εὶρὶι ι:ι:: εὶιι Ερὶὶὶεἐ αεε Κρὶεετε Κοι:εὶ:ειτιὶ:ίι:ε ατι
αεμ Ρτἐίρὶιτρι: Ρὶιὶ.ὶεΒΤὶι.ιε (Ατὶ:2ι:. ὶ:ὶετ. ΑΤὶειι:ι. ιο δ. 188, 2ο Η.), αυτρὶι αεε ὰρτ νοτι αρ: δγποαρ ὶ.τι Αι:τίορὶ:.ίρτι
338 ἔρνααὶιίτρ Οτρεοτ ειι: δἐρὶὶρ αεε νοι: αει· Ξγποαρ ειδερερττἐετι (ει. ἰἕτὶε. Βο) ΑτΙ:ειι:25ὶι.ιε αὶε Βὶερὶ:ο{ νοι:
ΑΙρ:τειι:ρὶι·ὶει: 2τ:ερ2εὶἔτ ννι.ιτρΙε. Ναρὶ: αρ ίυἕει. 3, 5 (Ξ. 7ο, 11) ερΙ:ι·ὶεὶ;› ρὶὶρ δγποαρ εὶ:ει:ίρὶΙε αι: Ρὶ:ὶ.ὶ28Τίι.ιε
28 Οτεεοι· ννειι· νοι: αετ ίι: Αι:τὶορΙ:ίει: τειαει:αρι: Βγπορὶρ ερνναὶδὶτ. Βα. ειρρτ Κοι:ετ2ειτίιιε ίπ Ατιτίορὶιὶει: εείι:
Ηοίὶειἔρι· Ιιαετρ, ετρὶὶτ ρε Ατὶ::τιειείιιε εο ρὶειτ, εὶε οὶ: Ο. νοττι Κειὶερτ ἕρερὶμρὶττ εεί

κε ΝννΤ.εΒιωιι»=ι=ν ς= Χ)
1 καὶ= › Β 2 ύπερβἑβηκε ΗΡΝΎ” ύπερβἐβληκε ιλΠ..1·ιΒΚΑΙ:= ύπερἐβαλε Ρ 3 ΤαῦΤα Χ Τὰ Τοι-
αῦΤα ΗΡ Ι οῦΤε!-3 κ ούδἐι-1 ΗΡ | Τις ΤοιούΤων_Β ὶ Τις -ὶ- ποΤε ΗΡ 5 ὴ › Ψ”ο=Ρν|
καὶ' -ὶ- Τὸ Ι: ΩοιΤιτι:. Μοιπί. 7 ὁραΤε Ορ. ὁραται Ηεε. 8 ὰπα·γγἐλλονΤας -ὶ- ἐατιν ὁρανν απαγ-
γέλλοντες Ι: 9 παρακαλῶ -ὶ- καὶ ΗΡ | μόνων ΗΒΑΨ ιο ὁλίγουκ ὸλίγους ΗΡ 13 ὴμῖν Η
14 κυρίου] θεοῦ ΗΡ 17 θεοῦ μυο-τηρίων _ Ρ | ΤαῦΤα ΗΡ Τὰ Χ ι8 γραμματοῳὀρων Υ 19 2. Ηα.
ὁΤι ὁ (› Ν) παρὰ (› Κ) Τῶν 'Αρειανῶν διωγμὸς ύπερἐβαλε (¬)- καὶ Κ) Τὸν παρὰ (› Κ) Τῶν Ἑλλήνων
(Τὸν ἐλληνικόν δε) Ν (ρὶορὶ: 2ι.ι 7_ι6 Ν) ΒΚΑΒΖ ὶ ἑπείχθην] ύπἠχθην Κ 23 καΤὰ > Ρ 24 συ-
ναγαγὀνΤων Η | συναξεσι] πραξεσι Ρ 25 ουλλειΤουργῶν Τῶν Β: συλλειΤουργούνΤων Β* 26 ἐχόν-
Των -ὶ- καὶ Ρ 27 προοΤίθησι Β: | δημόσια Ι: 28 Γρηγορίου ΗΡ Γεωργίου Χ Ι ἐκ -ὶ- Τῆς
ΗΡ Ι ἐρχομἑνου ΗΡ 29 ἐΤὰροΤτε ΗΡ
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ακουσθὲν Τὸ ΤοιουΤον· οὶ δε λαοὶ καὶ μαλλον εἰς Τὰς ἐκκλησίας συνὴρχονΤο, όΤι μαλιατα
συνεὼρων μὴΤε ἐαυΤούς μὴΤε ἐπίσκοπον μὴΤε πρεσβύΤερον μὴΤε όλως Τινὰς μεμψα-
μένους ὴμας ποΤε. μόνους δὲ 'Αρειανούς ἐὼρων σύν αύΤῶ καὶ Ἄρειανὸν αύΤόν ἐπεγί-
νωοκον ύπὸ Τῶν περὶ Εύσέβιον Τοῖς 'Αρειανοῖς αποοΤαλένΤα. οῖδαΤε δέ, αδελφοί,

5 αεὶ Τούς περὶ Εύσέβιον προατατας καὶ κοινωνούς Τῆς ασεβοῦς αὶρέσεως Τῶν Άρειο-
μανιΤῶν γενομένους καὶ δι' αύΤῶν αεὶ ὴμῖν ἐιΤιβουλεύσανΤας καὶ Τῆς εἰς Τὰς Γαλλίας
αποδημίας αὶΤίους ὴμῖν γενομένους. διὰ ΤαῦΤα γαρ εἰκόΤως καὶ οἱ λαοὶ ὴγανακΤουν καὶ
κατεβόων μαρΤυρόμενοι Τούς αλλους δικαατὰς καὶ πᾶσαν Τὴν πόλιν, όΤι μηδεμιας μέμψεως
ύπό Τῶν έκκλησιαατικῶν γενομένης, ὰλλὰ Τῶν αὶρεΤικῶν 'Αρειανῶν μόνων αύΤὰ καθ'

10 ὴμῶν παιξανΤων καινοΤομία Τις καὶ παρανομία ΤοιαύΤη κατὰ Τῆς έκκλησίας γεγένηΤαι.
εἰ γὰρ καὶ όλως ῆν Τις καθ' ὴμῶν μέμψις κρατὴσασα, ὶ ἔδει μὴ Ἄρειανῶν μηδὲ Τῶν Τὰ
'Αρείου φρονούνττων, κατὰ δὲ Τούς έκκλησιαατικούς κανόνας καὶ καΤὰ Τὸ Τοῦ Γίαύλου
ρῆμα ››συναχθένΤων‹‹ Τῶν λαῶν »καὶ Τοῦ πνεύματος« Τῶν καθιοΤανόνΤων ››σύν Τη
δυναμει Τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ίησοῦ ΧριοΤοῦ‹‹ πανΤα κανονικῶς έξεΤασθῆναί Τε καὶ πραχ-

Ι5 θῆναι παρόνΤων Τῶν αίΤουμένων λαῶν καὶ κληρικῶν καὶ μὴ έξωθεν ύπὸ Ἄρειανῶν
ὥσπερ ἐμπορευόμενον Τὸ όνομα Τοῦ ἐπισκόπου παρὰ Τούς μὴ αίΤὴσανΤας μηδὲ βουλο-
μένους μηδὲ όλως γινὡσκοιττας Τὸ γεγονὸς μστὰ προατασίας καὶ βίας Τῶν έξωθεν δι-
καατων ἐπιρρῖψαι ἐαυτόν. ΤουΤο δὲ Τούς μὲν έκκλησιαατικούς κανόνας παραλύει, Τὰ
δὲ έθνη βλασφημεῖν αναγκα3ει καὶ ύπονοεῖν, όΤι μὴ καΤὰ θεῖον θεσμόν, αλλ' ἐξ ἐμπορίας

20 καὶ προσΤασίας αἱ καταατασεις γίνονΤαι. ί
Ἡ μὲν οῦν καταοΤασις ὴ θαυμαατὴ Γρηγορίου ύπό 'Αρειανῶν γέγονε καὶ ΤοιαύΤην

έσχε Τὴν αρχὴν. ῆ δὲ είσοδος αύΤοῦ είς Τὴν Ἄλεξανδρειαν οῖα παρανομα καΤειργασαΤο
καὶ ῆλίκων κακῶν αἰΤία γέγονεν, ἔξεατιν ύμῖν ἐκ Τῶν γραφομένων καὶ παρὰ Τῶν ἐΤτι-
δημούνΤων ἐπερωΤῆσαι καὶ μαθεῖν. Τῶν γὰρ λαῶν δυσανασχεΤούνΤων καὶ διὰ ΤοῦΤο
ἐν Ταῖς έκκλησίαις συναχθένΤων ἐπὶ Τῆ ΤοιαύΤη καινοΤομία, ῖνα μὴ ῆ Τῶν 'Αρειανῶν
ασέβεια καταμιγῆ Τῆ Τῆς έκκλησίας πίατει, Φιλὰγριος ὁ καὶ παλαι Τὴν έκκλησίαν καὶ
Τὰς ΤαύΤης παρθένους αδικὴσας καὶ νῦν έπαρχος Αὶγύππου Τυγχανων, παραβατης
μὲν γενόμενος, παΤριὡΤης δὲ ῶν Τοῦ Γρηγορίου καὶ ού σεμνὸν έχων Τὸν Τρόπον, αλλα

4 Ψεί. Β. 96, 21 6 νεί. 5. 89, 11 7ἔ. Αί:ὶ:2ι:. 11:οὶ:ὶ.ὶὶεὶε1·ί:ρ 1:2ρὶ: αετ Ρι1ὶ:ὶὶ.ὶ121ὶο1ι αεε Α'ί:ερέ211ι:εε-
εαὶὶιετεε αίε νοὶὶαωεεεεα 118. νἕὶ. ]ιιΙὶι.ιε ν. Ηοιπ 8. 1ο9, 165. 13 Ι. Οοτ. 5, 4 16θ”. νεί.
]ιιὶὶι.ιε ν. Ηοαι 5.199, 11 Ε. 18 Ατὶ:2ι:ιει5ίιιε ννατ νοι: αει· ρι·:ί:ὶορὶ:ει:.ὶερΙ:ρι: δγποαρ νε1Ιερ2ι1ι:ε αει·
Κατιοπεε νοτἕεννοτίεπ, όΤι μὴ γνώμη κοινοῦ συνεδρίου Τῶν ἐπισκόπων Τὴν Ταξιν Τῆς ὶερωσύνης ανἑλαβεν
(Ξοὶκτ. ΙΙ Β, 6; ῖ.ῖ1·Ιτ. 8ο). Ατ1ι. ὶ:ρ:εὶρὶ:1:ρὶ: αειερερι: αὶρ νὶἴοὶιὶ αρ: Οτρἕοτ αίε ι11:Ι¬ε2ι:ο1ιὶερὶ:. νεὶ. ]ι.ι1ίι.ιε ν. Ηοι:ι:
δ. 1ο9, 22 23 νεί. Ξ. 1ο9, 25 26 ΡΙ:ί.ὶ2ΒΤὶι.ιε ννετ ερὶ1οι: 335 κνα.ὶ11ρι:α αεε Αι:ίει:τὶ:ειΙτρε αει· Κρεπ-
ιτιὶεείοι: αετ δγμοαε νοα Τγτιιε ερερι: αίε Α1:.ὶ:α1:ἔρ1· αεε Α1.ὶ;ια1:ειεὶι1ε νοτερεεπερμ; νεὶ. 3. 152, 41. Νοέρ,
Ι:ὶετ. Α.ι·ὶ2ι1. 9, 3 3. 188, 16, ιιι:α αίε 5ρΙ:ὶ1ρὶει·ι.ιτιε 5. 98, 295. Ετ ννιιταε ινὶαρι· αεε Ηει·ὶ1οι1:ι::ει: 2ι.ιι:: :ννεὶί:ρι:
Μαὶρ Ρταίρὶττ, νεί. Ξρί:ιννρ.1·ί:2 ΝΟΟ 1911, 4872

κε Ννν1.ι±ΒκΑι›=1=ν (= Χ)

2 μὴΤε πρεσβύΤερον μὴΤε έττίοκοπον _ Ν Ι Τινα ΗΡ 3/4 ύπεγίνωοκον Β: 4 δὲ ΗΡΝΨΨΕΙ1
› ΒΚΑΙΤΕΨ 5 αεὶ › ν 6 ὴμῖν αεὶ _ ΗΡΕ | έτιΤβουλεύονΤας ΡΨ ί Γαλλίους Η 7 ῆμῖν › ΗΡ ί
γεγενημένους ΗΡ 9 αλλα -ί- καὶ Β Ι μόνων ΗΡ › Χ 1ο ΤταιξανΤων] πραξὰνΤων Ν Ι Τις ι:ειρί:
ΤοιαύΤη _ ΗΡ 11 καὶ ΗΡ › Χ | 'Αρειανῶν ΡΝΨ 'Αρειανὸν τεὶ. ) μηδὲ] μὴ δ' ἐκ Ψ 12 δὲ › ΗΡ|
καί _ Τό Ψ 12/13 Τὰ . . ρὴμαΤα ΗΡ 12 Τοῦ > ΝΒΚΑὶ:1Εν ] Παύλου] αποατόλου Ν 13 λαῶν
-ί- Τε Ρ | πνεύμαΤος] πατρός Ψ 16 ὡς παρεμπορευόμενον ΗΡ 17 γηονὸς -]- αλλα ΗΡ 18 δὲ]
μὲν ΗΡ ) μὲν › ΗΡ 19 ὰναγκα3ει βλασῳημεῖν _ ΗΡ | ἐξ ἐμπορίας] ἐμπορίας ένεκεν ΗΡ 21 Γρη-
γορίου ΗΡ Γεωργίουκ ὶ γέγονεν ύπὸ Ἄρειανῶν _ Ν 22 αύΤοῦ › Ν ί αύΤοῦ -)- ·ὴ Υ ί 'Αλεξὰνδρειαν -ί-
αύΤοῦ Ν 23 ύμῖν] ὴμῖν 11 › ΒΚΑΡΥ” ί παρὰ -ί- πανΤων ΗΡ 24 ἐρωΤῆσαι ΗΡ ὶ γὰρ ΗΡ › κ
[ ΤοῦΤο _ αύΤὰ ΗΡ 26 2. Ηα. περὶ Φιλαγρίου Τοῦ (› ΕΕ) ἐπαρχου ΑὶγύΤιΤου ΝΙ.ὶιΒΑ 28 μὲν Χ
δὲ ΗΡ | παΤριὼΤης:‹ ίαιιβει· Υ) ουμπαΤριὼΤης ΗΡΝ' Ι Τοῦ › ΒΚΑΡΨ Ι Γρηγορίου ΗΡ Γεωργίου κ
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1?2 Ερίεἐιαε. εαργρὶὶρα 3,2_4, 1

καὶ προσΤαΤας έχων Τούς περὶ Εύσέβιον καὶ διὰ ΤοῦΤο σΤΤουδα3ων καΤὰ Τῆς ἐκκλη-
σίας πείθει Τούς έθνικούς δὴμους Τούς Τε 'ίουδαίους καὶ Τούς αΤακΤους ἐπαγγελίαις, ας
καὶ ῦατερον ἐΤτεδίδου, καὶ παροξύνει καὶ αθρόως αύΤούς μετὰ ξιφῶν καὶ ροπαλων αφίησι
καΤὰ Τῶν λαῶν εἰς Τὰς ἐκκλησίας. καὶ Τί γέγονεν ἐκ ΤούΤων ούκἐΤι λοιπὸν απλῶς
εἰπεῖν· οῦΤε γὰρ αξίως σημαναι δυνατόν οῦΤε χωρὶς δακρύων καὶ θρήνων μνημονεύσειεν
αν Τις κὰν Τῶν όλίγων. ποῖα γὰρ παρὰ Τοῖς αρχαίοις ΤετραγῷδηΤαι ΤοιαῦΤα; ῆ Τί
ΤοιοῦΤον ἐν διωγμῷ καὶ πολέμῳ γέγονέ ποΤε; ἡ μὲν έκκλησία καὶ Τὸ αγιον βαπΤιοΤὴριον
πυρπολεῖΤαι, εύθέως δὲ οὶμωγαὶ καὶ ὸλολυγαὶ καὶ θρῆνος ῆν καΤὰ Τὴν πόλιν, αγανακ-
ΤούνΤων καὶ Τῶν πολιΤῶν έπὶ Τοῖς γιγνομένοις καὶ καΤαβοώνΤων Τοῦ ὴγεμόνος καὶ Τὴν
βίαν μαρΤυρομένων. παρθένοι γὰρ αγιαι καὶ αμίανΤοι έγυμνοῦνΤο ί καὶ έπασχον
α μὴ θέμις, μὴ ανεχόμεναι δὲ ἐκινδύνευον· μονα3ονΤες κατεπατοῦν-το καὶ απέθνησκον, καὶ
οί μὲν ἐδισκεύονΤο, οί δέ ξίφεσι καὶ ροπαλοις ανηροῦνΤο, αλλοι δὲ ἐΤραυμαΤί3ονΤο. έπὶ
δὲ Τῆς αγίας Τραπέ3ης ὴλίκη ασέβεια καὶ παρανομία γέγονεν. όρνεα καὶ σπροβίλους έθν-
σίαἔον εύφημοῦνΤες μὲν έαυτῶν Τα είδωλα, δυσφημοῦνΤες δὲ έν αύΤαῖς Ταῖς έκκλησίαις Τὸν
κύριον καὶ σωΤῆρα ὴμῶν ”ὶησοῦν Χριατὸν Τὸν υὶὸν Τοῦ θεοῦ Τοῦ 3ῶνΤος. Τὰς θείας Τῶν
γραφῶν βίβλους, ας εῦρισκον έν Τῆ έκκλησία, κατέκαιον. εὶς δὲ Τὸ αγιον βατπτισ-τὴριον,
φεῦ Τῆς Τόλμης, οὶ κυριοκΤόνοι 'ὶουδαῖοι καὶ οὶ αθεοι ἐθνικοὶ αφυλακΤως είσερχόμενοι Τοι-
αῦΤα αὶσχρὰ διεπραι·τονΤο καὶ ἐλὰλουν γυμνοῦνΤες ἐαυτούς, ως αἱσχύνεσθαι καὶ λεη×ειν
αύΤα. καί Τινες ασεβεῖς ανδρες Τὰ πικρα Τῶν διωγμῶν μιμούμενοι παρθένων καὶ
έγκρατῶν ί κρατοῦνΤες εῖλκον καὶ διασ·ύρονΤες ἐβια3ονΤο βλασφημεῖν καὶ αρνεῖσθαι Τὸν
κύριον καὶ μὴ αρνουμένας κατέκοπ-τον καὶ κατεττόπουν.

Καὶ πρὸς ΤούΤοις ὴ θαυμασΤὴ καὶ λαμπρὰ είσοδος Γρηγορίου Τοῦ Ἄρειανοῦ ὴδο-
μἐνη Τοῖς ΤοιούΤοις κακοῖς, ὥσπερ επαθλον καὶ μισθόν Τῆς ΤοιαύΤης παρανόμου νίκης

2 έθνικοὶ δῆμοι νεί. Νοἐε 2ι.ι Ζ. 7 3 νεί. ὶιὶετ. Α1ὶ2ι:. 1ο, 2 5. 188, 23 71. Πίε οι·ίε1ι12.ὶίερὶ:ρ Ξγποαρ νοι:
δρταίὶςει ὶ:ιρερὶ:ι.ιὶαὶἕί:ρ Α1Ιιει.1ιεεὶι.ιε. αίε Κὶ.τρὶ:ρ ὶι: Βτειιτια εεερί:21 2ι.ι ὶ:εὶ:ε1ι; Ηὶίατίμε Ωοὶί. αι:1ὶε.τ. Ρατὶε. Α
Ιν 1, 8, 3; ΟΞΕΪ.. 65, 55, 5: ()οι:ι5ί:ὶί:μ1ο ὶ2.ι1ιίι: ρὶιιε ὶορο εκ ὶιιαὶρὶο ρο1ιρί.ὶιι εειτιρἐο ρε ί1ιί:ρΒΤο εειρετασἑε (α. ί.
Οι·εεο1) 111 ὶ:ε.τὶ:ι2.ιΤ.ιε ὶ:οε1ίε, 111 Ρρεέὶε εαρτὶὶρεε οααμρτίε ερι:1ίΙὶιιι1: Ροριιὶὶε (νεί. Ζ. 2 έθνικοὶ δῆμοι = Ωί.ι·ρι1ε-
ρετεεὶρπ) αεί ὶ:ε1ι:ρὶι.ι11: ὶι:ρε1ιαὶρ, εὶ1ε.1ρ ροι1111ιὶι:ι.ιὶ1 ρί: ρὶεπι ε:1ιιΙ αρ ρὶι1ὶί:α1ρ ορρμὶέεσιιε ρτοίμεὶί: ίαεεμ νεί.
ι:ι:ί:ει: Ζ. 2211. Νοεε). ]ιιΙὶι:ε ν. Ηοιπ ερ1:ι·εὶὶ:ί: ορει: 8.199, 26: ὴ έκκλησία ἐμπρησμόν ύπέμεινε. Ξοί11.ΙΙ 11,6
ὶ:ει·ὶρὶι1ε1: ὁ δέ 'Αλεξανδρἐων λαὸς ούκ ἐνεγκόντες Τὸ γεγονὸς Τὴν καλσυμἐνην Διονυσίου ἐκκλησίαν ἐνἐπρησαν.
Πίε Κὶτρὶ:ρ αεε Βὶοτιγεὶοε, αεε Βίερὶ:οίε αεε 3. ]ί:α1ε., νιαι· αίε ιννεὶἐε Κί1·ρί1ε αει· Ξτεαέ. Βὶρ αεε Τδεοοεε
ιναι· αίρ Βτδίὶριτρ (Αί:ὶ:2ι:. αροὶ. ρα Εοτιεἐ. 15, 3; 8. 287, 17) μπα οΠε1.ιΒει.1· ι::ίί: αρι11 ννοὶ:ι1είί:2 αεε Ρ2ί:1ὶα1ρὶ1ει·ι
νετὶ:ιι11αει: ίνεὶ. Ξ. 173, 22). Βαιτιαρὶ: ὶετ αίεο ι:ὶρὶ.ιὶ: Ρὶ·ιὶ12εΤίιιε αὶὶεὶι: αὶρ Ξρὶιιιὶα ίὶὶι· αίε ερὶ:ννρι·ρι: Π1:1Τ1ὶ:ρ1ι
ιιι:α αει: Βι·αι:α αετ Κὶι·ρΙ1ρ :ιι2ιιι1ιεεερι:, ννὶρ εε Αί:ὶ:αι:. ννιίὶ, εοι:αριΤ: ρὶ:ιρι:εο αει: νοι: Αί:ὶ1ει1:. ερὶεὶἐρἐειι
Οίὶαετι ι1ι:α ὶ1ι1ρὶ:.Ιὶρὶ:ει: νοὶὶωπιαεεει: 1ο νεί. αίε Ξρὶ1ὶ.ὶαριΤ.ιι:ε ὶσρἰ ]ιιὶὶι1ε ν. Ησττι 5. 1ο9, 26 Η.
13α. Πιο $ρὶ1ὶ.ὶαρ1Τ1ι:εετ1 αει· ἱἴι·ι1Τ.ιὶ;ιε1ι αεε Ρδὶσρὶε, Αί:Ι:ειι:. ι:ρ1ιι:ί: είε νρτἱοὶειιτιἔρι: αετ Κὶ1ρὶ:ε, εὶι:α
δεί Α1Ι1ειι:. 32112 εἐρτεοἐνρ ὶσὶε ιι: αίε ινότ·ί:Ιίρὶ:ρ1: ΡοιΤ1:ι1ὶὶριΤ.ι11Βρ1ι ὶ:ὶι:εὶ.ι:. νεὶ. Αροὶ. εερ. 15 8. 98, 3οΠ. Πε
ίιιεει 6. 7 ιι. Ρεικαὶὶ. 22 Π. Κερὶ:ε1αὶοι: 2μι:·ι 11. Ρρετὶπὶεἱ 339: ἐν ΤούΤῳ Τῷ έτει πολλῶν Ταραχῶν γενο-
μένων Τῆ ιἶβ Φαμενωθ (= 18. Ματ: 339) νυκΤὸς ἐξεδιὡχθη καὶ Τῆ ἐπιούσῆ ἐφυγεν ἐκ Τῆς Θεωνα ἐκκλησίας
πολλούς βαπΤίσας· ἐφ' μετὰ Τἐσσαρας ὴμέρας Γρηγόριος ὁ Καππαδόκης είσῆλθεν ὡς ἐπίσκοπος εὶς Τὴν πόλιν

κε Ννν1.ιιΒκΑι›=ι=ν (= Χ)

2 πείθει Χ πειθομένους έχων ΗΡ ί δὴμους › Ρ ) ἐπὶ ἐπαγγελίαις ΝΨὶΠ..1ι 3 ἐπεδίδου] απεδίδου Ν
αποδέδωκε ΗΡ Ι καὶ: › ΗΡΝ 4 ούκέτι] ούκἑατι ν ί απλῶς 11 ἐσΤιν ΗΡ 5 ἐπαξίως ΗΡ
6 καν ΗΡ καὶ Χ 7 καὶ=] παρὰ Β 9 Τοῦ ὴγεμόνος ΗΡ › Χ | καὶ 3 › Ι: 1ο γὰρ -ί- αἱ ΗΡ
11 ανεχόμεναι ΗΡ ανασχὀμεναι 11 12 ἐδισκ.εύονΤο ΗΡΠ: ἐδημεύοιπο 11 ίειιιβει· Ι..Ι:) | δἑε ΗΡ › Χ ὶ
έΤραυματί3ονΤο ΗΡ ἑτραυμα-τί3οιτ1σ (-ί- καὶ Ρ) έ-τύΤιΤονΤο 11 ίθὶοεεε 211 ἐτραυμ.) 13 Τῆς › Ρ 14 αύ-
Τῶν ΒΚΑΙΤΕΨ 15 'ίησοῦν -ὶ- Τὸν \ΝἹ.ὶ:ΚΑν 18 αὶσχρὰ 11 αὶσχρῶς ΗΡ ί ἐαυΤούς] αύΤούς ΚΑΒΖΨ
19 ασεβεῖς] εύσεβεῖς Β1Αν 19 /2ο παρθἐνους καὶ έγκρατεῖς Ψ 2ο κραι·σῦνΤες Χ (ειι.ιΒρι· Ν) κραΤοῦνΤας
Τὰς χεῖρας ΗΡΝ 21 κύριον Χ Χριατόν ΗΡ 22 Γρηγορίου ΗΡ Γεωργίου κ 22/23 ὴδομἐνη]
ὴ ὴδομένη Η (5εὶτει:ννερὶιεεΙὶ) ὴ δεδομένη Β
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-Π-αρέχουσα Τοῖς ἐθνικοῖς καὶ Τοῖς 'ίουδαίοις καὶ Τοῖς Τα ΤοιαῦΤα καθ, ὴμῶν έργασαμένοις
εὶς πρέδαν δέδωκε Τὴν έκκλησίαν. καὶ Τῆς ΤοιαύΤης παρανομίας καὶ αΤαξίας συγχωρη-
θείσῆς Τα πολέμων λοιπὸν χείρονα καὶ λησΤῶν ὼμόΤερα ἐγίνετο. οἱ μέν γὰρ Τα απαν-
ΤῶνΤα διὴρπα3ον, οἱ δὲ Τας αποκειμένας Τινῶν παραθὴκας διηροῦνΤο, Τὸν οἱνον πολύν
όνΤα ὴ έπινον ῆ ἐξεκένουν ῆ απέφερον, Τὸ αποκείμενον έλαιον ῆρπα3ον, Τὰς θύρας καὶ Τούς
καγκέλλους ὡς σκύβαλα έκαατος έβασ·ι·α3ε, Τὰς λυχνίας παραυΤὰ έν Τῶ Τυχαίῳ απετίθενΤο,
Τούς κηρίωνας Τῆς έκκλησίας Τοῖς εἱδὼλοις ανῆππον, καὶ όλως ὰρπαγὴ καὶ θανατος
ῇν ἐν Τῆ έκκλησία. καὶ ούκ ὴδοῦν-το οἱ δυσσεβεῖς Ἄρειανοὶ ΤούΤων γινομένων, αλλ' έτι
χείρονα καὶ ὼμόΤερα προσεΤίθουν· πρεσβύΤεροι γὰρ καὶ λαικοὶ έξέσθησαν, παρθένοι απο-
μαφορΤι3όμεναι ί α·πἠγονΤο είς Τὸ βῆμα Τοῦ ὴγεμόνος καὶ εἰς Τὴν φυλακὴν ἐβαλλονΤο,
αλλοι δέ ἐδημεύθησαν, ἐμασΤίχθησαν, οἱ αρΤοι Τῶν λειΤουργῶν καὶ Τῶν παρθένων ἐκω-
λύθησαν. ΤαῦΤα δὲ έγίνεΤο έν αύΤῆ Τῆ αγία Τεσσαρακοσπῆ περὶ Τὸ πασχα, όΤε οἱ μέν
αδελφοὶ ένὴατευον, ό δέ θαυμαατὸς Γρηγόριος Τὸν Καιαφα Τρόπον αναλαβὼν μετα ΓίιλαΤου
Τοῦ ὴγεμόνος κατὰ Τῶν εὶς Χρισ-τὸν εύσεβούνΤων ἐνεπαροίνει. ἐν παρασκευῆ γοῦν
εὶσερχόμενος εὶς μίαν Τῶν ἐκκλησιῶν μετα Τοῦ ὴγεμόνος καὶ Τῶν ἐθνικῶν δὴμων ὡς απο-
ατρεφομένους εῖδε Τούς λαούς Τὴν βιαίαν εῖσοδον αύΤοῦ, έποίησε Τὸν ῶμόΤατον ὴγεμόνα
έν μια ῶρα ΤριακονΤα καὶ Τέσσαρας παρθένους καὶ ύπανδρους καὶ εύγενεῖς ανδρας μαατίξαι
δημοσία καὶ εὶς Τό δεσμωΤὴριον έμβαλεῖν, έν οίς μίαν παρθένου φιλολογοῦσαν καὶ Τὸ ψαλ-
Τὴριον έΤι κατέχουσαν ἐν Ταῖς χερσὶ μασΤιχθῆναι πεποίηκε δημοσία· καὶ Τὸ μέν βιβλίον
ύπό Τῶν δημίων διηρπασθη, αύΤὴ δέ ὴ παρθένος εὶς Τὴν φυλακὴν καθείρχθη.

ί -ΓούΤων γενομένων ούχ ὴσύχα3ον ούδέ εἰς Τα ἐξῆς, αλλ' ἐβουλεύονΤο καὶ έν Τῆ
αλλη έκκλησία, ένθα μαλιατα έγὼ έν Ταῖς ὴμέραις έκείναις ῷκουν, Τα αύΤὰ Τοῖς προΤέρσις
ποιῆσαι. έσΤΤούδα3ον δέ Τὴν μανίαν έαυτῶν καὶ εἰς αύΤὴν Τὴν ἐκκλησίαν έπεκΤεῖναι,
ῖνα με θηρεύσαντες ανέλωσιν. ό καὶ έπαθον αν, εί μὴ ὴ Τοῦ θεοῦ χαρις ἐβοὴθησεν, ίνα
μόλις έκφύγω καί ύπαγορεῦσαι καν Τα όλίγα δυνηθῶ. γαρ θεωρῶν·αύΤούς έσχαΤα
λυσσῶνΤας καὶ λογισαμενος, ἱνα μὴΤε ῆ έκκλησία βλαβῆ καὶ αἱ έν αύΤῆ παρθένοι παθωσι
2 Βὶρ Κὶ1ρΙ:ει: ννεταρι: αεα: 1ιειιει·ι Βὶερὶ:οἱ ι::ρὶε1 νοι: αει: Βρει1:1ε1ι ιῖιὶ:ε1Βεὶ:ε1ι ίνμι. 8. 174, 5 Νοτρ). δρεέετ,
356/7, ννει·αρι: 1εερἱ1ερὶ:1ε Κεπιρὶε αεδεἱ ει.ιε3ρἱορἱ:ὶ:ει:, νεί. ὶ:ὶε1. Αὶ·.Ι:ει:. 4. 5 ίσα. νετοι:. ΒΧ 1. 1ο6'|ὶ=.
Βὶρ ἱ:ὶε1 ρ. 4 εεερἱ:ὶ.ίαειΤ:ρι: Τιι11:ιιἱί:ε :ίει:αει: ἱσεὶ αε1 Η8ι.ι11ιι1ι:ε ι.ι1:α ί.Ϊἱ:ε13εἱ:ρ αει· Κὶ.ι·ρΙ:ρ αεε Τί:εοι:εε ι.ιι:α
αεε Ρεὶεεέεε αεε Βὶερὶ:οὶε ε1εί:ί:. Αἱ:ρι·εὶ8.ιιἱ:ὶερἱ:ε1 Αὶ:ερΙ:ριι νοι· αρα: ε11ὶ1οι111ι:ι.ιι:ὶ2ὶει·ί:ει: Ρεί:ι·ὶε1ρἱ:ε1ι μμα
Ρὶὶ.ὶ1ιαρι·ι:ι:εεει1ρἱ:ὶ: αετ Μεεεει: ὶ:εἱ:ε1ι 2ι.ι αει: Αι1εερὶ:1·ρἱὶ:ι1ι:εει: εεὶιῖιὶ:1·ί: 6 Τυχαῖον νεὶ. Ρε. Κε.ὶ1.ἱε1ἱ:.
31, 4 (5. 29, 7 Κι·οὶ.ὶ); Τὶ:ιεορὶ:γΙερί: ΥἹΠ 13, 1ο; Οσα. ΤΙ:ροα. Χἱν 27, 1; ναὶ; 1..ίὶ:›ε1ιὶι.ιε νἙΠ 529 Ρότείτρτ
11 νεί. Ι·ιὶε1. Αι·ὶε1ι. 13, 3 (8. 189,25) 12 Ε. Βὶρ νεταεὶδμειε αεε Α1.ὶ:ει:εεὶι1ε ίετια ει: εὶι:ει1: 5οι:ι:1εε
4 Ψορ1:ει: νοτ Οετετι: ί15.Αρι·ὶ1 339) ετετέ 14 α. Νερὶ: αεμ: ΚερΙ:εΙεὶοι: ίε. 211 8. 172, 22) 2οε Οι·εεοι· επι
23. Ματ: α. ὶ. ει: ρὶι:ρτι1 Ρτρὶέεἔ, ὶι: ΑΙε:1ε1ια1ὶρι: είιι. Ϊ.Ϊὶ:ρι· Πι:1Τ.ιΙ:ει: ε111 Κετἐτεὶίιεε Ειμαε ίρΙ: ὶι.ίρ1 ι:ὶρΙ:ί·ε
ὶ:›ρ1ὶρὶ:ι1εί:, ει:αει·ε δρὶ:ινε.1·12 ΝΟΟ 1911, 4883 22 Οε1ι:εἱι:ὶ: ὶεὶ: αίε Τὶ:εοι:εεὶιἱ.1ρὶ:ρ, πίρὶιὶ: εὶμρ αι·ὶτ1ρ.
Α111. ερι·ἰρΙ:ί: ι:ι.ι.ι1 νοι: αει· νετίοὶεμπε ερεει: ὶ1:ι: ερὶὶσεέ

ΗΡ ΝΨῖ.ὶ:ΒΚΑρ=Ρν (= 11)

1 Τα › ΗΡ 3 απανΤῶνΤα κ απανΤων ΗΡ 4 αποθὴκας Ν 5 ὴ έξεκένουν ῆ έπινον _ ΒΚΑοεΡν |
απέφερον 11 απεφέρονΤο ΗΡ [ Τούς] Τὰς Ψ 6 καγκέλλους -ὶ- Τῶν ἐκκλησιῶν ΗΡ ί σκύβαλα Χ σκῦλα ΗΡ ὶ
ἐβασ-τα3ε 11 ἑλὰμβανεν Η ὲλαμβανον Ρ ί παραυΤὰ ΡΚΑΕ παρ' αύΤὰ ι·ρΙ. Ι Τυχαίω Ρ Τυχέῳ Η Τειχίω Κδέ
Τοιχίῳ ΝΨΙ.Ι:ΒΑΡν | αΤτέθενΤο ΗΡ απετίθεσαν Β 7 κηρίωνας 11 ίειιθει· Ν) κηριόλους ΗΡΝ |
ὰνῆπ-τον Χ ῆΤΤτον ΗΡ 8 δυσσεβεῖςκ ασεβεῖς ΗΡ ί ΤούΤων Χ ούδὲν Τῶν ΗΡ | γενομένων Κ 9 έξὲ
σΤησαν Ι: 9/ιο απομαφορηόμεναι 11, ι:ιι.ι· Ιιίρτ δρὶεἔτ, νοι: μαφόρ-τιον σα. μαφόριον = Ξρὶιὶρἱετ, νεί. Ρεὶ-
Ιεαὶμε 8151. Εεμε. 59 (8. 153, 18 Βιι1Ιει·), ιι. Ρ. Μ. Μργεκ: ΟιΤερὶ:. Τεκτρ εμε λεγρτει: 5. 95 1ο απῆ-
γαγον δέ ὶ καὶ Χ αὶ δὲ ΗΡ | Τὴν 11 › ΗΡ 11 δὲ ΗΡ › 11 ὶ λειΤουργίων δε 12 έγένεπο Ι: Ι περὶ]
παρα δε | Τὸ › Ν 13 Γρηγόριος ΗΡ Γεώργιος 11 15 εὶσερχόμενος ΗΡΝΨΒ εὶσερχόμενον Ι.Ι:ΚΑἱ:1Ρν
16 βιαίαν 11 μιαρὰν ΗΡ 17 εύγενεῖς -ίε καὶ δε 19 Ταῖς ΗΡ ›κ 2ο διηρπασθη] ὴρπασθη Ν
διεσπασθη ΨΒ ) αύΤὴ 11 αῦΤη ΗΡ | δὲ ΗΡΨ Τε κ 21 ΤούΤων -ί- δέ Ψ ὶ ὴσύχα3εν Β 22 ἐγὼ ›Ρ
24 με] μὴ Β ί θηρεύσανΤες] θηρεύσωσι καὶ Π: | θεοῦ ΗΡ Χρισ-τοῦ 11 25 μόλις έκφύγω καὶ ΗΡ μόνον
έκφυγὼν κ (ειιΒε1 Ψ) μόνον ν ί Τα Χ › ΗΡ Ι Τὰ ἐσχαΤα Ν 26 ε. Ηα.:περὶ Τοῦ πῶς σννηφαφησαν
οῦΤοι οἱ λόγοι ΒΑΝ ) καὶ ΗΡ > Χ καὶέ] μὴΤε Ε ) αἱ › ΨΒ.

οΰἕὶ Η_Η Η
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καὶ θανατοι παλιν γένωνΤαι καὶ δεύΤερον οἱ λαοὶ ύβρισθωσιν, ύπέκλεψα ἐμαυΤὸν Των
λαῶν μνησθεὶς Τοῦ σωΤῆρος λέγονΤος· ››ἐαν ύμας διώκωσιν εὶς Τὴνδε Τὴν πόλιν, φεύγετε είς
Τὴν έτέραν«. ῆιδειν γὰρ αύΤούς, αφ' ῶν έπραξαν εὶς Τὴν ἐΤέραν έκκλησίαν κακῶν, μηδέν
Τῶν δεινῶν καὶ κατα Τῆς αλλης παραιΤουμένους· όπου γε ούδέ αύΤὴν Τὴν κυριακὴν Τῆς
ὰγίας έορΤῆς ῆδέσθησαν, αλλα καὶ έν Τούς Τῆς έκκλησίας ανθρώπους εὶς φυλακὴν
καθεῖρξαν· όΤε ό μὲν κύριος Τούς πανΤας έκ Τῶν Τοῦ θανατου δεσμῶν ὴλευθἐρωσεν, ό δὲ
Γρηγόριος καὶ οἱ σύν αύΤῷ ὥσπερ αν-τιμαχόμενοι Τῷ σωΤῆρι καὶ θαρροῦνΤες Τῆ Τοῦ ῆγε-
μόνος προσΤασία Τὴν έλευθέριον ὴμέραν Τοῖς Τοῦ Χριατοῦ δούλοις πένθος πεποιὴκασιν.
ὶοἱ μὲν γαρ “Ελληνες ηύφραίνονΤο δυσωπούμενοι Τὴν ὴμέραν, ὁ δὲ Γρηγόριος ῖσως ένΤολας
πληρῶν Τῶν περὶ Εύσέβιον πενθεῖν ὴναγκα3ε ΤόΤε Τούς Χριατιανούς Τῆ κακὼσει Τῶν
δεσμῶν. δια ΤαύΤης Τοίνυν Τῆς βίας ό ῆγεμὼν ῆρπασε Τας έκκλησίας καὶ αρπασας Γρη-
γορίῳ καὶ Τοῖς ἌρειομανίΤαις παρέδωκε. καὶ οἱ μὲν έκκἠρυκΤοι παρ' ὴμῶν δια Τὴν ασέ-
βειαν γενόμενοι ῇ×καυχῶνΤαι Τῆ αρπαγῆ Τῶν έκκλησιῶν, ό δὲ Τοῦ θεοῦ λαός καὶ οἱ κληρικοὶ
Τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας βια3ονΤαι ῆ κοινωνεῖν Τῆ ασεβεία Τῶν αἱρετικῶν 'Αρειανῶν ῆ
μὴ εἰσέρχεσθαι εὶς Τας έκκλησίας. καὶ γαρ καὶ Τοῖς ναυκλὴροις καὶ Τοῖς αλλοις Τοῖς Τὴν
θὰλα-ι-ταν πλέουσιν ούκ όλίγην βίαν καὶ αναγκην έπέθηκεν ὁ Γρηγόριος δια Τοῦ ὴγεμόνος
βασανί3ων καὶ μασΤί3ων, αλλους δέ καὶ δεσμεύων καὶ εὶς Τὸ δεσμωΤὴριον έμβαλλων, ῖνα
μηδέ ανΤιλέγωσι Τῆ παρανομία αύΤοῦ, αλλα καὶ γραμμαΤα παρ, αύΤοῦ λαμβανωσι.
καὶ ῖνα μὴ αχρι ΤούΤων αρκεσθῆ, αλλα καὶ Τοῦ αίματος ὴμῶν ἐμφορηθῆ, πεποίηκε Τὸν
ῶμόΤατον καὶ συνεργόν αύΤοῦ ὴγεμόνα ςμὴφισμα ὡς έκ προσωπου Τοῦ λαοῦ καΤ' έμοῦ
γραψαι Τῷ εύσεβεατατῳ βασιλεῖ Κωνο-τανΤίω έπίφθονα ρἠμαΤα περιέχον, αφ' ού μὴ μόνον
ἐσΤὶ φυγεῖν, αλλα καὶ μυρίους θαναΤους προσδοκαν. καὶ ό μέν Τὸ ψήφισμα γραψας ἐατὶ
παραβαΤης έκ Χριατιανῶν καὶ εῖδωλα αναισχύν-τως προσκυνῶν, οἱ δὲ ύπογραψανΤές εὶσιν
ἐθνικοὶ καὶ νεωκόροι Τῶν εὶδώλων καὶ σύν αύΤοῖς Ἄρειανοί. καὶ ῖνα μὴ πολύς έν Τῷ
γραφειν γίγνωμαι, διωγμός ί έατιν ένΤαῦθα καὶ διωγμός οῖος ούδέποΤε γέγονε κατα Τῆς
ἐκκλησίας. όλως μέν γαρ ἐν Τῷ πρὸ ΤούΤου διωγμῷ καν φεύγων Τις προσηύχεΤο καὶ
κρυΤι·τόμενος έβαι1Τί3εΤο, αρΤι δέ ὴ πολλὴ ῶμόΤης καὶ Τὴν βαβυλωνίαν αθεόΤηΤα ἐνίκη-
σεν. ως γαρ οί ΤόΤε καΤὰ Τοῦ Δανιὴλ, οῦΤω καὶ ὁ θαυμαατὸς Γρηγόριος νῦν Τούς έν

2 Μέ. 1ο, 23; νεί. αε ὶιιεε 11, 4 (8. 76, 9) 3 Οει·ι:εὶι·ι1 ὶετ αει· Βτετια αετ Βὶοι:γεὶοεἱ1ὶι·ρΙ:ε 5. 172, 7
5 Βεμερἱ: ίεεπι εε επι Οετεττεε 2ι1 ετμειιτετι ϋι:ιι·μὶ:ει:, ειιἱ αίε εὶρί: Α11:ει:ε.εὶιιε' Νερί:.ι·ίρἱ:1ει: ιῖιδρι· Τμι1:ιιἱ1ε
ὶι: αει· Ωι.ιὶ1ὶι:ι.ιεὶ1ὶ.τρΙ:ρ ἱ:›ε2ιρὶ:ρι: 1νρ1αρι:, Ι:ίεί:. Αι·ὶει:. 1ο, 1 (8. 188,24). Πε αεε Κρρὶ:εὶεἱοι: (5. οὶ:ρι: 21:
8. 172, 22) νοι: Τειιἱρτι ἱσε1·ιρὶ:1ρ1, αὶρ ΑέΙ:ε1:. 111112 νοτ εεὶειετ ΡΙι.ιρὶ:1 νοτἕετιοττιπιει: Ι:ε1, ι:·ιόρὶ:ί:ε ὶρὶ: ε1ιι:εὶ:1:ι:ει:,
αεΒ Α. αὶεεε ι:ὶρὶ:ί: ι:ι.ιτ επι 18. Μ812, εοι1αειΤ: ειιρὶ: 11: αετ Οε1ρ1·1ιερὶ:ί: νοΙΙ2οεει: Ι:ε1; ννεε αειιι: ίϋι· Οτρεοτ
ινίεαετ ῖΞι·εερὶ:ρ 2ι.ιιΤ: Εὶπετείἱρο ννετ. Α1.ὶ:ει:. ὶ:εἱει:α εὶρὶ: ο8ει:Βετ ι:ορὶ: ὶ1111ι:ε1 ὶι: αετ 8ί:εα1 μαα Ιεὶτεερ
αει: Ψὶαετεεετια ἕρἐει: Οτεἕοτ ιιι:α αίε Βεει1:1ει:, εο αείζὶ αιεερ 21.1 αετι ερὶ:ετίε1ρ1: Μὶέίτεὶι: 32321: αίε ειΤεε·ί:ει:
Μεεερι: 211 ετεὶίρι: εεμόἐίει ννε1ε1:, ναὶ. Ζ. 158., ει:αει·ε 8ρὶιννε1·12 Νθθ 1911, 4891 158. Πίε Ξρὶ:ὶ8ε1-
εἱὶαει: ετετιαετι ΑτΙ:ει:. 2111 νετἱϋευρε. Ψεὶὶ ει· ὶ1:ι·ε1 εὶρΙ:ει· ινετ, ὶςοιπιτε ει· 11:11 αει· Βτοὶ:ι.ιι:Β Είι:αιΤ.ιρὶ1
1ι1ερὶ·ιρι:, ρι· ινρταε αίε Ορὶ:ι·εὶαρί:1·ει:εροι-ίτρ περί: Κοι:ε1ει:1ὶι:ορεΙ εΡε1Τε1:, νἔὶ. εροὶ. ερρ. 87,1 Ξ. 166, 3
Νοτρ. 28 ναὶ. Βειι. 6, 118., ναὶ. εροὶ. εα Εοι:εὶ:. 17, 8 (Ξ. 288, 35)

ΗΡ ΝΨἹ..ὶ:ΒΚΑΒεΡν (= 11)

1 θανατοι παλιν 11 πὰλιν θανατοι ΗΡ | καὶε 11 καὶ ἐν αύΤῆ ΗΡ 1/2 Τῶν λαῶν] Τοῦ λαοῦ Υ 2 διώ-
κωσιν 11 διὼξωσιν ΗΡ ) έκ Τῆσδε Τῆς πόλεως Ρ 5 αγίας κ ) ΗΡ 7 Γρηγόριος ΗΡ Γεωργιος 11
8 πεποιἠκασιν ΗΡ πειΤοίηνΤαι 11 9 Γρηγόριος ΗΡ Γεωργιος 11 1ο ΤόΤε 11 › ΗΡ 11 δια
ΤαύΤης Τοίνυν Τῆς βίας ΗΡ δια ΤαύΤας Τοίνυν Τὰς βίας 11 11/12 Γρηγορίω ΗΡ Γεωργίῷ 11 12 παρα-
δέδωκε ΝἹλΠ.ὶ: 13 έγκαυχῶνται 11 καυχῶνΤαι ΗΡ 15 καὶε › Ρ ί Τοῖς › Ι.Ι: | αλλοις 11 λαοῖς ΗΡ 16 ό
Γρηγόριος ΗΡ Γεώργιος 11 17 καὶ μαοΤί3ων ΗΡ › 11 | αλλως Β: Ι δέ καὶ ΗΡ › 11 18 μηδὲ ΗΡ μὴΤε 11
2ο ὴγεμόνα καὶ συνεργόν αύΤοῦ _ Ν 21 ΚωνσΤανΤίω 1: ΚωνοΤανΤίνω ΗΡ ί περιέχων Η·Ν 23 καὶ
ΗΡ › 11 | προσκυνῶν] προσδοκῶν Ρ Ι εὶσιν ΗΡ › Χ 25 γίγνωμαι Ρ γίγνομαι Η γἐνωμαι Χ 26 καν Χ
καὶ ΗΡ 27 Βαβυλωνίων ΗΝ | ἐνίκησεν ΗΡ μεμίμηΤαι›: 28 Τοῦ › θε ί Γρηγόριος νῦν ΗΡ Γεὼργιοςκ
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Ταῖς οἰκίαις προσευχομένους διαβαλλει Τῷ ὴγεμόνι καὶ Τούς λειΤουργούς μεΤὰ πασης
ύβρεως παραι·ηρεῖΤαι, ώς έκ Τῆς ΤοιαύΤης βίας πολλούς μέν αβαι1ΤίσΤους κινδυνεύειν,
πολλούς δέ χωρὶς Τῶν ἐπισΤ‹επΤομένων νοσεῖν καὶ όδύρεσθαι πικροΤέραν Τῆς νόσου Τὴν
ΤοιαύΤῆν συμφορὰν ὴγουμένους. Τῶν γαρ λειΤουργῶν Τῆς έκκλησίας διωκομένων οἱ λαοὶ

τι καΤαγινώσΤ‹ονΤες Τῆς ασεβείας Τῶν αἱρεΤικῶν 'Αρειανῶν αἱροῦνΤαι μαλλον οῦΤω νοσεῖν
καὶ κινδυνεύειν ὴ χεῖρα Τῶν 'Αρειανῶν ἐλθεῖν έπὶ Τὴν κεφαλὴν αύΤῶν.

'Αρειανὸς οῦν ἐσΤιν ὁ Γρηγόριος καὶ Τοῖς 'Αρειανοῖς αποαταλείς· ού γαρ Τις αύΤόν
ῆΤηΤαι πλὴν μόνων αύΤῶν· καὶ δια ΤοῦΤο ώς μισθωΤὸς καὶ ί αλλόΤριος δεινα καὶ πικρα
Τοῖς Τῆς καθολικῆς έκκλησίας λαοῖς ώς ούκ ούσιν ίδίοις δια Τοῦ ὴγεμόνος καΤεργα3εται.

10 ἐπειδὴ γαρ ΓἱιοΤόν, όνΤΤερ πρόΤερον οἱ περὶ Εύσέβιον Τοις 'Αρειανοῖς καΤέσΤησαν, μετα
Τὸ γραψαι ὴμας περὶ αύΤοῦ πανΤες ύμεῖς οἱ Τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπίσκοποι δια Τὴν
ασέβειαν εἱκό·τως αύΤόν ανεθεμαΤίσατε καὶ απεκηρύξαΤε, ΤούΤου ένεκα Γρηγόριον νῦν
(οἱ περὶ) Τὸν αύΤόν Τοῖς 'Αρειανοῖς αΤτέσΤειλαν. εῖΤα, ῖνα μὴ καὶ δεύΤερον αὶσχύνην ὁφλὴ-
σωσι γραφόνΤων ὴμῶν παλιν κατ' αύΤῶν, δια ΤοῦΤο Τῆ έξωθεν βία καθ' ὴμῶν έχρὴσανΤο,
ῖνα Τῶν έιςκλησιῶν περικραιῆσαιττες δόξωσιν έκφεύγειν Τὴν Τῶν “Αρειανῶν ύπόνοιαν.
αλλ' ἐσφαλησαν καὶ ἐν ΤούΤῳ· ούδεὶς γαρ Τῶν Τῆς ἐκκλησίας ανθρώπων ἐατὶ μεΤ' αύΤῶν,
εἰ μὴ μόνοι οἱ αἱρετικοὶ καὶ οί δι' αἱΤίας έκβληθένΤες καὶ όσοι δια Τὴν αναγκην Τοῦ ὴγεμόνος
ύποκρίνονΤαι. ΤοῦΤο δὲ Τῶν περὶ Εύσέβιόν έσΤι Τὸ δραμαΤούργημα· ΤαῦΤα οἱ περὶ
Εύσέβιον έκπαλαι μὲν έμελἐτων καὶ συνετίθουν, νῦν δέ καὶ ίσχυσαν πραξαι δια Τὰς δια-

0 βολας, ας διέβαλλον ὴμας βασιλεῖ. αμέλει ούδέ οῦΤως ὴσυχα3ουσιν, αλλα καὶ οῦΤως ὴμας
αΤτοκΤεῖναι 3ηΤοῦσι καὶ Τοῖς γνωρίμοις ὴμῶν φοβερούς ἐαυΤούς δεικνύουσιν, ὡς πανΤας φυ-
γαδεύεσθαι καὶ θανατον παρ' αύΤῶν προσδοκαν. αλλ' ού διὰ ΤαῦΤα καὶ ύμας αύΤῶν
Τὴν παρανομίαν καΤαΤΤιῆξαι χρὴ, αλλα μαλλον καὶ ἐκδικῆσαι καὶ αγανακΤῆσαι κατα

8 νεί. ]οὶ1. 1ο, 5.12 81. νεί. ]οὶ:. 1ο, 3 1ο Ζμ Ριετοε νεὶ. 8.191, 12 Νοτε 118. Οεττιεἱατ
ὶεί: αεε δοὶιτεὶἱσετι αει· ε1ε11ε.ι:α.ι·ὶι:ὶεεΙ:ει: δγτιοαε νοι: 338, Αροὶ. εερι.ιι:αε 19, 2 8. 1ο1, 12. Εὶ1ιε 1:ορΙ:-
τπείίμε ειιεα1Τ.ὶρκ1ὶρἱ:ε Ε11ὶτοτι:11:ι.ιι·ιίἱ1ετίοι: ι:εΙ:ι1ι αίε 83τι:οαε ειὶρὶιτ νοτ, αε Ρὶετοε ἱεμεεί: ειιεεεεί:οΒει: κτετ.
]μ1ἱμε ν. Ηομ: εεεί: οδει: Ξ. 1ο5, 11, ετ ὶ:εἱ:ε νοι: αει: Ρτεεἱ:›γ1ετ1: αεε Αί:Ι:ει:εεἱι.ιε, αίε 338 αεε δγτιοαεὶ-
ερὶ:.τείἱ:ει: ῦἱ:ε1”ί:τερἱ:1ει:, ε1·Ιε1ι1ε1ι, αείἱὶ Ρίεεοε νοι: Α1εκει:αε1 ερὶ:οι: ε1τὶ1οι1ι11ιι.ι1:ὶ2ὶε11 Τνοταει: εεί. Βὶε ει:ί:ίο-
ρ1:ε1.ιὶ.ερὶ:ε Ξγμοαε ε1:1ερὶ:.ἱοΒ εὶρὶ:, Θτεεοτ 2ι1 ει:1εει:αε1:, αε Ρὶετοε Α1ὶ:ει:ε.εὶι1ε 21: ετεεέεει: ι.ιι:εεεί31:ε1 πετ ιιι:α
αιιτρἱ: εεὶ::ε νει·εει:3ει:ί:εὶ1 αεε νοτ3εἱ:ει: αεε Ειιεεὶ: Βείεετετε 19/2ο Βἱε διαβολαὶ είπα εοΙρ1:ε, ενὶε αὶε
οδει: 8. 1οο, 25 εε1ιετι1:1ε1ι. Ιι: αει· Τεε Ι1οι:ι:1ε1ι Εμεεδ ιιι:α αὶε δγποαε Α11:ε1ι.ι:ι.ιτ 11:11 Ηὶ1Ξε αεε Κο1.ιε1ει:1ὶι.ιε
νετττεὶἱ:ει:. Ηίετ ερτὶρὶιί: Ατὶ:ει:. 1ιἰρἱ:1 νοι: εὶμετ Αὶ11ίοι: αεε Κεὶεετε, ῇεαορὶι ὶ1ἱε1. Ατἱεμ. 9, 2 (Ξ. 188, 11)
ὶ›ε2εὶρΙ:ι:ετ ετ Ιτ.ἱε.ι· Κ. είε ΠτΙ:εἱ:ετ εεὶι:ετ νετί:τεὶἱ:ι.ι1:ε

ιιε Νγν1.ιΤΒκΑι›=εν (= Χ)

2 ΤοιαύΤης Χ ΤοσαύΤης ΗΡ 2 πολλούς _ 4 ῆγουμένους Χ κωλύων Τε Τούς νοσοῦντας έΤΤισκέΤτεσθα1 καὶ
από ΤούΤου αβαΤι·ι·ίσΤους ΤελευΤαν αύΤούς καὶ πικροΤέραν Τῆς νόσου καὶ Τοῦ θαναΤου Τὴν ΤοιαύΤην συμ-
φορὰν ὴγουμένους ΗΡ 5 οῦΤω Χ › ΗΡ 6 ῆ χεῖρα _ αύΤῶν 11 ῆ Τῶν ασεβῶν έπὶ Τῆς κεφαλῆς
ἐαυΤῶν ἐΤ·ιΤΤιθέναι ΗΡ 7 Γρηγόριος ΗΡ Γεώργιος Χ 8 ηΤηΤαι 11 (ει. Ηα. γρ' Ν) ὴΤἠσαΤο ΗΡ
ῆΤει Ν ί καὶε Χ καὶ ώς ΗΡ 9 ώς › ΗΕ Ι οῦσιν -ί- αύΤοῦ ΗΡ ) ἱδίοις οῦσιν _ ΒΚΑΒΡΥ | διὰ
-ί- Τὸ δε 1ο ΓίισΤὸν ΗΡΝ Γρηγόριον ΨΙ.Ι:ΒΚΑὶ;›εΕν Ι όνπερ ΒΚΑἱ:εΡν ὁν ΨΙ.1: αύ-τὸν ΗΡΝ
Ι οί περὶ _ καΤέσΤῆσαν 11 Τοῖς 'Αρειανοῖς καΤέσΤησαν οἱ περὶ Εύσέβιον ΗΡ 11 ύμεῖς] ὴμεῖς Ρ | έκκλη-
σίας ἐπίσκοποι ΗΡ ἐπίσκοποι έπίσΤασ·θε ώς 11 ίειιθει· Ν) ἐκκλησίας ἐπίσκοποι έπίσΤασθε ώς Ν ί διὰ 11
δια γε ΗΡ 12 ένεκα ΗΡ ένεκεν Χ | Γρηγόριον ΗΡ Γεώργιον 11 ίευίδετ δε) Γεώργιος Β: ί νῦν
› ΒΡΕ 13 οἱ περὶ Τὸν αύΤόν 8ρΙ:νν. Τὸν αύΤόν ΗΡ › 11 | Τοῖς ΗΡ Τοῖς αύΤοῖς 11 ) δευΤέραν
ΗΡΚ | όφλὴαουσι Η 14 Τῆ › Κ | έχρἠσατο Β 15 έκφεύγειν 11 έκφυγεῖν ΗΡ 16 ού-
δεὶς _ αύΤῶν ΗΡ › Χ 19 συνετίθουν 11 συνετίθεσαν ΗΡ 2ο ε. Ηα. όΤι ούδὲν ἱσχύουσι
οἱ αὶρετικοὶ (οἱ αὶρ. ὶσχ. _ Ν) εί μὴ διὰ συκοφανΤίας καὶ διαβολῶν (διαβολῆς δε) ΝΠ:ΒΑὶ:ε ί διἐβαλον
ΝΨ1.ὶ:ΒΚ 21 αποκΤεῖναι 3ηΤοῦσιΧ 3ηΤοῦσι αποκΤεῖναι ΗΡ | ὡςκ (εμθετ Ν) ῶσΤε ΗΡΝ 22 θανατον
ΗΡ θανατους Χ Ι προσδοκαν παρ' αύΤῶν_ Ν | ύμας 11 ὴμας ΗΡ 23 παρανομίαν 11 πανουργίαν ΗΡ
ὶ μαλλον καὶ Χ (ει.ιΒετ Ν) καὶ μαλλον ΗΡ μαλλον Ν
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Τῶν οῦΤως καινοΤομηθένΤων καθ' ὴμῶν. εἰ γὰρ πασχονΤος μέλους ἐνός »συμπασχει πανΤα ί
Τὰ μέλη ‹‹ καὶ καΤὰ Τόν μακαριον απόατολον ››κλαίειν μεΤὰ κλαιόνΤων‹‹ δεῖ, πασχούσης Τῆς
ΤηλικαύΤης έκκλησίας έκασΤος ὡς αύΤός πασχων ἐκδικείΤω Τό πραγμα. κοινός γαρ
έστιν ό σωΤὴρ ό ύπ' αύΤῶν βλασφημούμενος, καὶ πανΤων εἰσὶν οἱ κανόνες οὶ ύπ' αύΤῶν
παραλυόμενοι. αρα γαρ εἰ, καθε3ομένων ύμῶν ἐν Τῆ έκκλησία καὶ συναγομένων
Τῶν λαῶν χωρίς Τινος μέμψεως, εῖ Τις έξαίφνης δια προαταγματος διαδοχος έληλύθει
καθ” ένός ύμῶν καὶ ΤοιαῦΤα ἐγεγόνει καθ' ύμῶν, ούκ αν ὴγανακΤὴσαΤε; ούκ αν ὴξιώσαΤε
έκδικηθῆναι; δια ΤοῦΤο αγανακΤῆσαι ύμας δίκαιόν έσΤιν, ῖνα μὴ ΤούΤων σιωπωμένων
καΤ' όλίγον καὶ εἰς ἐκασ-την έκκλησίαν Τό ΤοιοῦΤον κακόν διαβῆ καὶ λοιπόν ἐμπόριον καὶ
αγοραῖον Τό καθ' ὴμας διδασκαλεῖον γένηΤαι.

Τα μὲν οῦν κατα Τούς 'ΑρειομανίΤας οῖδατε, αγαπῆΤοί· πολλακις γαρ αύΤῶν Τὴν
ασέβειαν ἰδία ί καὶ κοινῆ πανΤες απεκηρύξαΤε· οῖδαΤε δέ καὶ Τούς περὶ Εύσέβιον, ώς προ-
εῖπον, Τῆς αύΤῆς έκείνοις όνΤας αἱρέσεως, δι' ῆν καὶ παλαι ὴμῖν έπεβούλευσαν. Τα δὲ νῦν
δι” αύΤούς καὶ ύπ' αύΤῶν γενόμενα πικρόΤερα πολέμων ἐδὴλωσα ύμῖν, ἱνα κατὰ Τὴν έξ
αρχῆς ἱστορίαν μισοπόνηρον 3ῆλον αναλαβόνΤες έξαρηΤε Τούς Τὰ ΤοιαῦΤα πονηρὰ έργα-
σαμένους κατα Τῆς έκκλησίας. εἰ γαρ καὶ πέρυσιν οἱ καΤὰ ”Ρώμην αδελφοὶ μὴπω Τού-
Των γενομένων, αλλ' ένεκα Τῶν πρώΤων σύνοδον έγραψαν γενέσθαι, ῖνα κακεῖνα ἐκδικηθῆ,
ῆνπερ εύλαβούμενοι οἱ περὶ Εύσέβιον προύλαβον διαΤαραξαι Τὴν έκκλησίαν καὶ ὴθέλησαν
ὴμας ανελεῖν, ῖνα λοιπόν έπ' αδείας πραΤ-τωσιν α βούλονΤαι καὶ μὴ αωσι Τόν έλέγχονΤα,
πόσῳ μαλλον έπὶ Τοῖς ΤηλικούΤοις παρανομὴμασιν αγανακΤῆσαι πανΤες όφείλετε καὶ
καταψηφίσασθαι αύΤῶν, όσῳ καὶ ΤαῦΤα Τοῖς προΤέρσις προσέθηκαν; παρακαλῶ,
μὴ παρίδηΤε Τα ΤηλικαῦΤα μηδέ έπιΤρέφηΤε Τὴν περιβόηΤον 'Αλεξανδρέων έκκλησίαν ύπό
αἱρετικῶν καΤαπσΤηθῆναι. διὰ ΤαῦΤα γαρ εἱκόΤως καὶ οἱ λαοὶ καὶ οἱ λειΤουργοὶ καθ' ἐαυ-
Τούς εἰσι, δια μέν Τας Τοῦ έπαρχου βίας σιωπῶνΤες, Τὴν δέ ασέβειαν Τῶν 'ΑρειομανιΤῶν
ἐκΤρεπόμαιοι. έαν Τοίνυν γραφη πρός ύμας Γρηγόριος ῆ αλλος Τις περὶ αύΤοῦ, μὴ
δέξησθε, αδελφοί, Τα γραμμαΤα αύΤοῦ, αλλα σ·χίσαΤε καὶ δυσωπῆσατε Τούς κομί3ονΤας
ώς ασεβεῖς καὶ πονηρίας όνΤας διακόνους. δέ καὶ Τύπον εὶρηνικόν Τολμὴσῆ γραφειν,
μηδέ ΤαῦΤα δέχεσθε· Τῷ γαρ φόβω Τοῦ ὴγεμόνος οἱ δεχόμενοι κομί3ουσι διὰ Τὰς πολλὰς
αύΤοῦ βίας. έπειδὴ δὲ εὶκός καὶ Τούς περὶ Εύσέβιον γραφειν ύμῖν περὶ αύΤοῦ, δια ΤοῦΤο
προυπομνῆσαι ύμας ἐσπούδασα, ἱνα καὶ ἐν ΤούΤω Τό απροσωπόληπτον Τοῦ θεοῦ μιμη-

ἐῖ

1 Ι. Εοτ. 12, 26 2 Ηττ:. 12, 15 16 Νερὶι νετὶ:ει:α.ὶμ1:εει: ίτι Ηοι1: 2ννιερἱ:ει: ]ι.ι.ἱιι.ι5 ι1ι:α αετ: Οεεεματεμ
Εμεεδε ι.ιι:α Α1ὶ1ει:εειι.ιε' Μἱὶ.-τε 338 ετὶὶεβ ]ι.ιΙὶιιε εἱι: 5ρὶ:τεὶὶ:ετι μερα Α1ιί:ὶορὶ:ἱε1ι μτια Αὶε11ει:αιΤετι, 111 αετ11 ετ
211 εῖι:ετ δγποαε εμἱἱοταεττε, ναὶ. ΑροΙ.εερ.22 (Ξ. 1ο3, 318. Νοἐε), ὶ:ιἱεί:. Α.τιει:. 9, 1 (Ξ. 188, 6) 18 Εμεεό
ὶ:εί: αετι νοτερὶαεε αεε. )ι.ιΙῖιιε είε ι:ίρΙ:τ νετδὶμαὶἱρὶι `οεὶ:τερ1ι1εί:. Βὶε ει:ὶ:ὶορΙ:ει:ὶερὶ:ε Βγτιοαε ννετ περὶ: αετ
ὶ‹ει:οι:ὶε.ε1ιει: Αόεε12ι.ι1:ε αεε Α1ὶ:ει:. ὶτι Τγτμε τερΙ:1ΙὶρΙ: ὶι: αετ Εεεε, ειιἱ Αμττεε εὶι:ει: ι1ει.ιει: Βὶερὶ:οἱ ίιῖιτ
Αὶε1τε.τια.τἱει1 2ι.ι ἱ:›εε1εΙ.ἱει:. Ατὶιετι. ι.ιι1α ]ι:Ιὶι:ε ὶ2εί:τερὶ:1ρτετι αεε νοτἕεΙ:ει1 εὶε εὶι: Ρ1·ε]ι1αὶ2 αετ ἱ1οι1:ττιετιαει:
δγτιοαε, νεί. Ξ. 1ο9, 7 Νοἐε 258. Αμε αὶεεετι $ε12ει: ὶεί: αετ Ζννερὶι αεε Βτἱείεε 2ι.ι ετεεὶ:ει1.

ΗΡ Ν)λιΊ..ὶ1ΒΚΑό7Εν (= Χ)

1 καθ' ὴμῶν ΗΡ ›κ | ένός μ.ἐλους_Ν Ι ἐνός] Τινός ΒΚΑΒΖ 2 καὶκ › ΗΡ | δεῖ Χ δεινα ΗΡ ) Τῆς
ΗΡΝΨΠΤΒ › ΚΑΒΖΡΨ 4 πανΤων11 πανΤων ὴμῶν Η (ύμῶν Η) Ρ ί οίτ ΗΡ › κ 5 ύμῶν] ὴμῶν Β ὶ
εἰ › ΗΡ 6 διαδοχος › ν 7 γέγονει Αδε γέγονε ΝΨΙ.1ι Ι αν: κ > ΗΡ 9 καὶ) > Β ί κακόν ΗΡΝΨΙ.ὶι
> ΒΚΑΒΖΡΜ ) διαβῆ 11 διαδοθῆ ΗΡ ὶ ἐμπορεῖον Ρ 11 αγαπηΤοί κ αδελφοί ΗΡ ί αύΤῶν Τὴν
ΗΡΝΨἹ..1ι Τὴν αύΤῶν ΒΚΑΒΖΡΜ 12 ίδία καὶ κοινη πανΤεςκ καὶ έκαατος ίδία Τε καὶ κοινη ΗΡ 13 αύΤῶν
έκείνης όντως 85 | παλαι 11 πὰλιν ΗΡ 14 αύΤούς] αύΤόν Ν ί γινόμενα Β ί πολέμωνκ πολέμων καὶ
διὰ ΤοῦΤο ΗΡ 15 3ῆλος Ψ·Ι..ὶ:Β°Αὶ:ε 16 πέρυσιν κ › ΗΡ ) μὴπω] μὴ Ρ 2ο παρανομὴσασιν Η
ί πανΤες ΗΡ › τι 24 βίας Χ βασὰνσυς ΗΡ | Τὴν δὲ ΝΨΙ..ὶ: δια δὲ Τὴν ΗΡΒΚΑί:εΕν 25 Γρηγόριος ΗΡ
Γεώργιος κ 26 δυσωΤι·ὴσαΤε] έκδιώξατε Ν αποπέμψα-τε Υ 27 ασεβεῖς Χ ασεβείας ΗΡ | είρηνικῶν
ΗΒΕΑΨ ) Τολμὴσει Η 28 δἐχησθε Β
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σαμενοι ἑκδιώξηΤε Τούς παρ' αύΤῶν, όΤι ἐν ΤοιούΤῳ καιρῷ διωγμούς καὶ φθορὰς παρθένων
καὶ θανόττους καὶ αρπαγας Τῶν έν Ταῖς έκκλησίαις, ὶ καὶ πυρκαιαν καὶ βλασφημίας έν Ταῖς
ὲκκλησἱαις ένεκεν Τῶν ἌρειομανιΤῶν κατεσκεύασαν ύπό ἐθνικῶν καὶ αίουδαίων γενέσθαι.
ούκ αν δέ ό ασεβὴς καὶ μεμηνώς Γρηγόριος αρνὴσ·ηΤαι' έαυΤὸν είναι Ἄρειανόν έχων έλεγχον

ε Τόν ύπογραφονΤα αύΤοῦ Τα γραμματα. 'Αμμῶν γαρ οῦΤος ό ύπογραφων έκπαλαι μέν ύπό
Τοῦ μακαρίΤου ,Αλεξανδρου Τοῦ πρό έμοῦ ἐπισκόπου έπὶ πολλοῖς κακοῖς καὶ έπὶ ασεβεία
ἐξεβλὴθη Τῆς έκκλησίας. πανΤων ούν ένεκεν καὶ ανΤιγραψαι ὴμῖν θελὴσαΤε καὶ καΤα-
γνῶναι Τῶν ασεβῶν, ῖνα καὶ νῦν οἱ μὲν λειΤουργοὶ οί ένΤαῦθα καὶ οἱ λαοὶ Τὴν όρθοδοξίαν
καὶ μισοπονηρίαν ύμῶν όρῶνΤες εύφραίνωνΤαι Τῆ είς θεόν ὁμοψύχω ύμῶν πίατει, οἱ δὲ

το ΤοιαῦΤα κατα Τῆς έκκλησίας παρανομἠσαντες ί μεταπαιδευθέντες ἐκ Τῶν ύμῶν γραμμαΤων
καν όςμέ ποΤε μεΤαγνῶναι δυνηθῶσι. προσείπατε Τὴν παρ' ύμῖν αδελφόΤηΤα. οἱ σύν
έμοὶ παντες αδελφοὶ προσαγσρεύουσιν ύμας. έρρωμένους καὶ μνημονεύοντας ὴμῶν ό
κύριος ύμας διαφυλαξειεν, κύριοι αληθῶς ποθεινόΤατοι.

5 Αττ:.ι::οι: ίὶι:αεί: εὶρὶι ι:ἱρὶ:ιί: ίτι αετ Ι..ὶε1ε αετ ι.ιι:ί:ετ Αίεκεοαετ εκὶτοιπττιμτιίιἱεττει: Αι:ἱΤει:εει· αεε Ατὶμε (νεί.
οὶ:›ει: Ξ. 31, 271.; 32, 161.); ὶ:ὶι:εεεετι ὶεί: αετ περὶ: Ηοπι εεεεματε Εεεετ αεε Οτεεοτ, Κετροτιεε, εὶτὶ εἱτετ
Ατὶετιετ, νεί. 8. 1ο5, 6

κε ΝννΤ.ι1ΒκΑε=εν 1: Χ)

2 καὶ πυρκαιαν _ 3 έκκλησίαις › Ν ίε. Ηα. νοτι ]ε. Ηα.: καὶ πυρκαιαν καὶ βλασφημίας Ν νεί. Β) Ι βλασ-
φημίαν Κ 2|3 έν Ταῖ§ ὲκκλησὶϋκ › Β 3 Τῶν ΗΡ > 11 ί γίνεσθαι Β 4 Γρηγόριος ΗΡ Γεώργιος 11
) αρνὴσεται Α ) 'Αρεισνῶν δε 5 ό ΗΡΝ › κ (ειιΒετ Ν) 6 κακοῖς ΗΡΝ › ΨΙ.1:ΒΚΑὶ:εΕ αλλοις Υ
ί ασεβείας ΚΑΝ 7ὴμῖν] ύμῖν Μ 8 οί: > Β: | λαοὶκ αλλοι ΗΡ 9 καὶ κ καὶ Τὴν ΗΡ Ι εὶς θεόν
› Ν | θεόν ΗΡ ΧρισΤόν 11 (εμίζὶετ Ν) | ύμῶνι] ὴμῶν ΒΙ. 11 μεΤαγνῶναι δυνηθῶσι 11 δυνηθῶσι
μεΤαγνῶναι ΗΡ 12 ἐμοὶ κ ὴμῖν ΗΡ 13 ύμας ΗΡ › 11 | διαφυλαξει Η διαφυλαξοι Ρ φυλαξειεν Β
) 8ι.ιἱ:›εἱαἱΡ1ὶοτι: έγκύκλιος έπιατολὴ Τοῦ μακαρίου 'Αθανασίου κατα πασαν πόλιν Η, ὶτι Ο ὶεί: ι:ι1τ αίεεε
δμὶσεὶιττὶρέὶοτ: ετὶ:εὶί:ε1:

Αςδεσεεἱμε ΙΙ. 23
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“Αθανασιος Σεραπίωνι αδελφῷ καὶ συλλειΤουργῷ έν κυρίῳ χαίρειν.
ΈνέΤυχον Τοῖς παρὰ Τῆς σῆς εύλαβείας γραφεῖσιν, ἐν οίς προέτρεπες ὴμας Τα Τε

καθ” ὴμας καὶ νῦν γενόμενα δηλῶσαί σοι καὶ περὶ ής ασεβεατατης αἱρέσεως Τῶν Ἄρειανῶν,
δι, ῆν καὶ ΤαῦΤα πεπόνθαμεν, καὶ όποῖον έσχε Τό Τέλος Τοῦ βίου 'Αρειος. Τριῶν Τοίνυν
όνΤων Τῶν ἐ·πιΤαγμαΤων Τα μὲν δύο προθύμως έποίησα καὶ αΤτέσΤειλα Τῆ οῆ θεοσεβεία
αΤΤερ έγραψα Τοῖς μσναχοῖς· έκ γαρ ΤούΤων Τα Τε καθ' ὴμας καὶ Τὰ καΤὰ Τὴν αίρεσιν
δύνασαι μαθεῖν· Τό δέ έΤερον, φημὶ δὴ περὶ Τοῦ θανατου, πολλὰ μέν έλογισαμην εύλα-
βούμενος, μὴ ώς έττεμβαίνονΤα μέ Τις Τῷ θαναΤω Τοῦ ανθρώπου λογίσ·ηΤαι, όμως δέ,
ἐπειδὴ διαλέξεως γενομένης παρ, ύμῖν περὶ Τῆς αἱρέσεως είς ΤοῦΤο Τό Τέλος έληξεν ·ὴ
3ὴΤησις, εἰ κοινωνὴσας Τῆ έκκλησία 'Άρειος ἐΤελεύΤησε, διὰ ΤοῦΤο ώς διαλυομένης Τῆς
3ηΤὴσεως έκ Τοῦ περὶ Τοῦ θαναΤου διηγὴμαΤος αναγκαίως δηλῶσαι ἐσπούδασα ίσον ὴγού-
μανος Τό σημαναι ΤοῦΤο καὶ Τό παῦσαι λοιπόν Τούς φιλονεικοῦντας. ὴγοῦμαι γαρ
όΤι γνωσθένΤος Τοῦ περὶ Τοῦ θανατου θαύματος μηκέΤι μηδέ αύΤούς Τούς πρόΤερον 3ηΤὴ-
σανΤας Τολμαν αμφιβαλλειν, ὡς θεοατυγὴς ἐσΤιν ὴ αρειανὴ αίρεσις.

'Εγω μὲν ού παρὴμην ἐν ΚωνσΤανΤινουπόλει, όΤε έτελεύΤησεν έκεῖνος, Μακαριος δέ

1 Βετ Βτίεἰ ίεέ ι:ερὶ: ὶ:ίεί:. Ατίει:. νετ1εΒ1 (νεί. Ζ. 5 Νοί:ε) ιιτια νοι: Αί:ὶ:ιει:. εὶτννε 358 ι:ίεαετεεερί:τίεἱ:ετ: ινοταει:
(νεί. ι:ι:1ει: 8. 216, 13 Νοέε). Βετ Αατεεεετ Ιτετιι: ι:ι1τ δετερὶοι: ν. Τ8ι::ι.ιιε εείτι, ει: αει: Αί:ὶ:. ευρὶ: είτι
Βεεἱείἐερὶιτεἱϋει: 2ι.ιιτι 9. Οετετίεετότὶεἱ εμε Ττὶετ Ει:αε 336 ερὶπὶεὶ: (Ρ. οτε Ωμτεέοπ ; $ρὶ:ννε.τ12 ΖΝΨ 34 [1935]
131). δεὶί: αετ Ζείτ ὶσεεεεπετ 8. ίτ11ττιετ ννίεαετ είε νε1Τ:τειιει:ετ1:ει:ι: αω ΑΕὶ:., ὶιἱετ. Ατ.ἱ:ει:. 3 (1. ιοόε), ὶ:ίε1.
Αι·ὶει:. 7, 5 (8. 187, 4), εΡ. εα Βτερ. 7, 2 (8. 3ο6, 15), αετιερὶ: εεὶιότί: 8. 211 αετ:Μό1ιρὶ:εὶ:ὶερἱ:όίετι (νεί. Εμεετιμ
Ροι:τ. Οτισετὶὶτοε ρ. 149 8. 553 Ρτει:Ι1ει:ὶ:›ετε), νεί. αίε ερρ. εα δετερ. Ι_Ιν 48. Εε ὶ:ε1:αεὶ1 εὶρἱι ι.ιι:: α.τεί
8ρΕιτἱΗ:ει:: 1. εὶ.ι:ε Οεερὶ:ἱρὶ:1ε αετ )ἰετ1οΙεΤ:ι:εει: αεε Αί:ὶ:ει:. ί. 1. 356. 357 (Ζ. 2: Τα Τε καθ' ὴμας καὶ νῦν γε-
νόμενα), 2. εὶι:ε 1ἱ:εοὶ.-εροὶοε. 51Τεί1ερὶ:.τὶἱὶ: εεεει: αἱε ε.τὶει:ὶερὶ1ε Κεέεετεί (Ζ. 3. 6; 8.180, 13; 181, 6),
3. μττι αίε νοτὶίεεετιαε δρΙ:1ί!€ ιιὶ:ετ αει: Τοα αεε Ατὶμε. Ντ. 1. ίεί: αίε εοε. ὶ:ίεί:. Ατίε.τιοτΤ1τ11 Ξ. 183; 2ι.ι τιτ. 2
νεί. 8. 181, 1 Νοί:ε 9 Βἱε Ετόττετμτιε ιῖιὶσετ Ατἱμε' Τοα ννετ αυτοὶ: αίε ννεεὶ:εει:αε Ειι:8ι.ιΒι:εΙ:ι::ε αετ
Οεετιετ αεε Α1.ὶ:ετι. ι.ιι:α ὶὶ:.τε Ροὶε1ι:ίΙτ εεεει: ε1.ὶ:ει:εείει:ίερὶ:ε Ι.εὶ:1ε ὶ:ετνοτἔειΤ.ιίει:. Μετ: ε/τεὶὶί:ε Ατὶιιε εὶε
Μεττγτετ ίὶὶι· αίε Βεεεετε ιιι:α τερὶ:1ε Ι..εΙ:τε Ιιὶιι. νεί. ερ. Ξετερ. ΙΙ 1 (Μὶεμε 26, 6ο8 Ο) 158. Πττι-
ε1ει:αε ιιτ:α Βετιιττι αεε Τοαεε αεε Α.τίι:ε εἱτια Ιτειιπι 211 ε1Τ:τιίί.ΤεΙι:, αε ι:εεὶ: αεμ: 5ρὶ:τείὶ:ε1: αετ ]ε1Τ.ι-
εεὶετρετ δγτιοαε νοτι 335 ίΑ1Ι:ε.ιΤ. αε εγ·ι:. 21 8. 248, 1 Νοεε) Ατἱυε ὶτείμεεννεἕε ι::εὶ:ι· επι Ισεὶσει: 2ι.ι εεὶι: ἱ:τει1ρὶ:1,
ννὶε εεὶτιοι: Ηιιἕιι: Χ 12 ί977, 21) Ι1οι::δὶτιὶετί:ε (εὶ:ει:εο 8ρὶ:ννε.τί:2 ΝΟΟ 1911, 421). Αὶεκετιαετ ι:·ιιιΒ ερὶ:οι:
33ο ι:ίρὶ:ί: τι:εὶ:1 Βίερὶ:οί νοτ: Βγ2ει:2 εεννεεεμ εείτι, νεί. Ξ. 186, 11 Νοτε. Αὶεο ὶτττ Αί:Ι:ει:., ννετιι: ετ Ατίμε'
Τοα ι11ι1ετ Α1ε:ρετιαετ ετιεεέττ (εο ειιρὶ: ερ. εα ερίρ. Αεε. εί: Ι.ίὶ:. 18. 19; Μίετιε 25, 581 Α8.). ΗιιΕι1:ε Χ 13. 14
ι.ιι:α Ξοὶα. Ι 37. 38 (τι:ίτ είτιίεετ: Ζι.ιεε12ετι ίττι Βετὶρὶ:ὶ:) Οὶιτοτιοὶοειε (Τοα ρε. 335/6) ννίτα αιιτρὶ: α.ίε Ρεμὶε
ννίαετὶεἕτ. Ψεεετι Πτὶτ. 34 (ΠΙ 74, 3ο8. ΒετΤ1ἱιιι:ε αεε Ατὶιιε ει: αει: Ηοἱ ί. 1. 333) μτια Πτἱι. 59 ίΡερ. Εοτια.
1914; νε1ἱ:ε.Η:ι11ιε αεε Μερετιμε 335 ίι1 Κοι:ετει:1ί1ιορεΙ) ίεί: 21: ετινεεεμ, οἱ: Ατὶιιε τιὶρί:1 είτννε 334 ετετό.
Βετ Κοι:εί:ε.ι:τ.ἱ1ιορὶετ Κεὶεμαετ (ΚΙείτιε Τειττε 1 8. 13) νετ2ρὶρὶ:1ιε1 ετι: 6. ]ι.ιΙὶ: έν 'Αλεξανδρεία ”Αρειος ό
ΤτρεσβύΤερος. ΝερὶΤ Α1ὶ:ετι. ὶ:ετίρὶ:ί:ει:: ΕρἱρΙ:. έιεετ. 69, 1ο (ΠΙ 16ο, 7), Μετρ. ετ Ρειιεέ. ὶίὶ:ετ Ρτερ. 58.
(ΟΒΕΙ. 35, 78.).

ΒΚΡΟ ΗΕΨ 15_18ο, 2 = Τὶ:εοαοτετ Ι:. ε. Ι 14, 3_1ο (56, 1ο_58, 12): έν Τοῖς πρός 'Απίωνα γραμ-
μασΤν (= Τὶ:αί:.)

Ι 8- Βὸ- ἶς Β ίαἔ Κ Γβ Ρ ἦ Κ 8) Ε' ἦ Ε° ἶθ ν 'Αθανασιος _ ἐπίσκοπος ν ὶ καὶ συλλειΤουργῷ
>Εν 4 Τοῦ βίου Τό Τέλος_Κ 7 δὴ _Τόν 11 δηλῶσαι-ί-σοι ν 15 έν-ΡΤῆ
ΤΙ:αί:. | ΤετελεύΤηκεν Τἱ:ατ.
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ὁ -ῃ·ρεσβύΤερος παρῆν, κακείνου λέγονΤος ῆκουσα. ἐκέκληΤο μέν παρὰ ΚωνοΤανΤίνου Τοῦ
βασιλέως 'Άρειος έκ οπουδῆς Τῶν περὶ Εύσέβιον. είσελθόνΤα δέ Τόν ”Αρειον ανέκρινε ό
βασιλεύς, εἰ Τὴν πίατιν Τῆς καθολικῆς έκκλησίας ηςει· αύΤός Τε ῶμοσε πιατεύειν ί όρθῶς καὶ
ὲγγραφον έπιδέδωκε πίατεως κρύψας μέν έφ, οίς έξεβλὴθη Τῆς έκκλησίας παρα Ἄλεξανδρου

ε Τοῦ έπισκόπου, ί ύποκρινόμενος δέ Τὰς από Τῶν γραφῶν λέξεις. όμόσανΤα Τοίνυν 2
αύΤόν μὴ πεφρονηκέναι έφ' οίς ἐξέβαλεν Άλέξανδρος αύΤόν, απέλυσεν είρηκώς· ἱεῖ όρθὴ
σού ἐσΤιν ὴ πίσΤις, καλῶς ῶμοσας· εί δὲ ασεβὴς έο-τιν ὴ πίσΤις σου, καὶ ώμοσας, ό θεός
ἐκ Τοῦ όρκου κρίναι Τό κατὰ σέ." οῦΤω δὴ ούν αύΤόν ἐξελθόνΤα παρα Τοῦ βασιλέως

Ο

Μ 688 Α

ίε 341

ὴθέλησαν εἰσαγαγεῖν εὶς Τὴν έκκλησίαν οί περὶ Εύσέβιον Τῆ συνὴθει ἐαυΤῶν βία. αλλ' ό 8
ιο Τῆς Κωνσπαντινουπόλεως ἐπίσκοπος, ό μακαρίΤης Ἄλέξανδρος, αντέλεγε φασκων· μὴ

δεῖν είς κσινωνίαν δεχθῆναι Τόν Τῆς αἱρέσεως εύρεΤὴν. καὶ λοιπόν οἱ περὶ Εύσέβιον ὴπείλη-
σαν όΤι 'ώσπερ μὴ θελόντων ύμῶν έποιὴσαμεν αύΤόν κληθῆναι παρα βασιλέως, οῦΤως
αύριον, καν μὴ καΤὰ γνώμην σοι Τυγχανη, συναχθ·ὴσεΤαι 'Άρειος μεθ' ὴμῶν έν Τῆ έκκλησία
ΤαύΤη., σαββατον δὲ ῆν, όΤε ΤαῦΤα έλεγον.

ιε 'Ο Τοίνυν ἐπίσκοπος 'Αλέξανδρος ακούσας ΤαῦΤα καὶ πανυ λυπηθεὶς εἰσελθών εὶς
Τὴν έκκλησίαν Τὰς Τε χεῖρας έκΤείνας πρός Τόν θεόν απωδύρεΤο καὶ ρίιμας ἑαυ·τόν έπὶ πρό-
σωπον ἐν Τῷ ίερατείῷ, κείμενος έπὶ Τοῦ ἐδαφους ηῦχστο. παρῆν δέ καὶ Μακαριος εύχόμενος
σύν αύΤῷ καὶ ακούσας Τῆς φωνῆς αύΤοῦ. παρεκαλει δέ δύο ΤαῦΤα λέγων· 'εἰ 'Άρειος
αῦριον συναγεΤαι, απόλυσον ἐμὲ Τόν δοῦλόν σου καὶ μὴ συναπολέσης εύσεβῆ μετα ασεβοῦς,

20 εἰ δὲ φείδη Τῆς έκκλησίας σου (οίδα δὲ όΤι φείδη) έπιδε έπὶ Τα ρὴμαΤα Τῶν περὶ Εύσέβιον
καὶ μὴ δῷς εἰς αφανισμόν καὶ όνειδος Τὴν κληρονομίαν σου, καὶ αρον Ἄρειον, ίνα μὴ είσελ-
θόνΤος αύΤοῦ είς Τὴν έκκλησίαν δόξη καὶ ὴ αίρεσις συνεισέρχεσθαι αύΤῷ καὶ λοιπόν ὴ ασέ-
βεια ώς εύσἐβεια νομισθῆ." ΤαῦΤα εύξαμενος ό ἐπίσκοπος ανεχώρησε πανυ φρονΤί3ων.
καὶ γέγονέ Τι θαυμασ-τόν καὶ παραδοξον· Τῶν γαρ περὶ Εύσέβιον απειλησαντων ό μέν

25 έπίσκοπος ηῦξαΤο, ό δὲ Ἱἰρειος έθαρρει Τοῖς περὶ Εύσέβιον πολλα Τε φλυαρῶν εἱσῆλθεν
εἰς θακας ώς δια χρείαν Τῆς γαατρός καὶ ἐξαίφνης κατα Τό γεγραμμένον »πρηνὴς γενόμενος
ἐλακησε μέσος‹‹ καὶ πεσών εύθύς απέψυξεν αμφοΤέρων Τε Τῆς Τε κοινωνίας καὶ Τοῦ 3ῆν
έσΤερὴθη.

'Τό μὲν οῦν Τέλος Τοῦ 'Αρείου ΤοιοῦΤον γέγονε· καὶ οί περὶ Εύσέβιον μεγαλως αἱσχυν-
80 θένΤες έθαψαν Τόν συνωμόΤην έαυτῶν, ό δὲ μακαρίΤης 'Αλέξανδρος χαιρούσης Τῆς έκ-

κλησίας Τὴν σύναξιν έπεΤέλεσεν ἐν εύσεβεία καὶ όρθοδοξία σύν πασι Τοῖς αδελφοῖς εύχόμενος
καὶ δοξα3ων μεγαλως Τόν θεόν ούχ ώς έπιχαίρων Τῷ θαναΤῷ, μὴ γένοιΤο (ι›πασι‹‹ γαρ
››απόκειΤαι Τοῖς ανθρώποις απαξ αΤτοθανεῖν‹‹) αλλ' όΤι ΤοῦΤο ύπὲρ Τὰς ανθρώπων κρίσεις
έδείχθη. ί αύΤός γὰρ ό κύριος δικασας Ταῖς ὰπειλαῖς Τῶν περὶ Εύσέβιον καὶ Τῆ εύχῆ

35 'Αλεξανδρου κατέκρινε Τὴν αρειανὴν αίρεσιν δείξας ὶ αύΤὴν αναξιον οῦσαν Τῆς έκ-

19 ναὶ. Οετι. 18, 23 21 νεί. ]οεὶ 2, 17 26 Αρί:ε 1, 18. Βίε Τοαεεετὶ: αεε Ατίμε ἰεί: αετ αεε νετ-
τατετε ]εει1 ι:ερΙ:εεἱ;›ί1αε1, νεί. 8. 33, 34 32 Ηεδτ. 9, 27

ΒΚΡΟ ΗΕΜ Τὶ:αί:.

1 ό Εν ΤΙ:ιαί:. › ΒΚΡΟΗ 3 έχοι Τὶ:αὶ:. (Αι:εΒΙ.) ί καὶ αύΤός Μ | Τε > Εν -ί- ούν Τὶ:αὶ:. 4 παρα]
ύπό Τὶ:αί:. 6 αύΤόν 'Αλέξανδρος_Τὶ:αι:. 8 όρκου] ούρανοῦ ΤΙ:αί:. | κρίνει Ε | Τό ΚΡΟΗΕ Τὰ
Βν Τέιατ. | παρὰ > ν 9 είσαγαγεῖν ὴθέλησαν _ ΚΟ Ι αγαγεῖν Εν ) αύΤῶν Τἱ:ατ. 12 βασι-
λέως Β Τ1:α1. βασιλέα ΚΡΟΗΕΨ 14 έλεγεν Τὶ:αί:. ίΑι:εΙ..) 16 Τε › ΤΙ:α1. | έκ-τείνας] αρας Τὶ:α1.
17 καὶ -ί- ό ΚΕΧΙ Τ1:α1. (ι:) 18 ακούων Τίπατ. ακουσαξ ν 18/19 'Αρειος -ί- αύριος Β [ αῦριον
'Αρειος _ Εν 19 ἐμὲ > ΚΟ 21 'Αριον Η: ί!) αύριον Η. 23 νομισθῆ ὡς εύσἐβεια _ Τὶ:αί:.
24 καὶ > Τὶιατ. (ΑΙ.ν) | θαυμαατόν] θαῦμα ΤΙ:α1. 25 Ττροσηύξατο Τὶ:αί:. ὶ Τε] δέ Εν 26 θακας]
καθέδρας ΤΙ:α1. | χρεία Η 27 ἐλακισε ΒΡΟΥ' Ττιατ. (τιε) | Τεε › Τὶ:αὶ:. ) 3·ῆν ΒΚΡΟ Τ1ια1. Ζῆν εύθύς
ΗΕΥ' 28 απεατερὴθη Τί:ατ. 3ο συνωμόΤην] όμόφρονα Τὶ:ατ. 31 έν Τ1:ιατ. σύν ΒΚΡΟ
ιεπετειιεεσον ο) εεν ] ων Τειιι. › Βκεοιιεν 35 ειναεων τιιτιε.
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180 Βε 1::οτί:ε Α.τ1.ί 4,2_5,2.

κλησιαατικῆς κοινωνίας καὶ πασι φανερώσας όΤι, καν παρα βασιλέως καὶ πανΤων αν-
θρώπων ηςη Τὴν προατασίαν, αλλα παρ' αύΤῆς Τῆς έκκλησίας καΤεκρίθη. δέδεικΤαι οῦν
ού θεοφιλές αλλ' ασεβἐς Τό χριατομαχον έργαατὴριον Τῶν 'ΑρειομανιΤῶν. καὶ πολλοὶ
Τῶν πρόΤερον α·παΤηθένΤων μετέθενΤο. ού γαρ αλλος αλλ' αύττός ό βλασφημούμενος
παρ' αύΤῶν κύριος καΤέκρινε Τὴν κατ' αύΤοῦ συατασαν αίρεσιν καὶ παλιν έδειξεν όΤι, 5
καν νῦν ό βασιλεύς ΚωνσΤανΤιος βια3ηΤαι Τούς έπισκόπους ύπἐρ αύΤῆς, αλλ' ακοινώνηΤός
έο-τι Τῆς έκκλησίας καὶ Τῶν ούρανῶν αλλοΤρία. ούκοῦν καὶ ὴ παρ' ύμῖν λοιπόν πεπαύσθω
3ὴΤησις· αύτη γὰρ ῆν ὴ γενομένη συνθὴκη· καὶ μηδεὶς προατιθέσθω Τῆ αίρέσει, αλλα καὶ
οἱ απαΤηθέντες μεΤαγινωο-κέτωσαν. ὴν γαρ ό κύριος κατέκρινε, Τίς αποδέξεται; καὶ ῆν
ακοινώνηΤον αύΤός πεποίηκε, πῶς ό προσλαμβανόμενος ού μεγαλως ασεβεί καὶ φανερῶς 10
έατι χριατομαχος;

5, 1 "ὶκανόν μέν ούν καὶ ΤοῦΤο δυσωπῆσαι Τούς ἐριατικούς, αναγνωθι δέ όμως Τοῖς ΤόΤε

Ο
Ο_

Β

3ηΤησασι και Τα καΤα Τῆς αὶρέσεως δι ὀλιγων γραφενΤα προς Τους μοναχούς, ινα και
ἐξ αύΤῶν έτι μαλλον καΤαγινώσκωσι Τῆς ασεβείας καὶ Τῆς πονηρίας Τῶν 'ΑρειομανιΤῶν.
μηδενὶ μένΤοι θελἠσῆς έκδοῦναι ΤούΤων αντίγραφον μηδέ σαυτῷ μεΤαγραι.μαι, καὶ γαρ καὶ 16
Τοῖς μοναχοῖς ΤοῦΤο δεδὴλωκα. αλλ' ώς γνήσιος, εἰ μέν Τι λείπει Τοῖς γραφεῖσι, πρόσθες,
εύθύς δέ πρός ὴμας ανΤίπεμψον. καὶ γαρ καὶ έκ Τῆς έπιατολῆς, ῆς έγραψα Τοῖς αδελφοῖς,
δύνασαι μαθεῖν, ό πέττονθα γραφων, καὶ γνῶναι, όΤι καὶ διὰ ΤοῦΤο ούκ έατιν ασφαλές
έκδίδοσθαι γραμματα ὶδιώΤου καὶ μαλιατα περὶ Τῶν ανωΤαΤω καὶ κορυφαιοΤαΤων δογ-
μαΤων, μ·ὴποΤε Τό δι' ασθένειαν ῆ Τό αδιατρανωΤον Τῆς γλώΤΤης ἐνδεῶς είρημένον βλα- 20
βην Τοῖς αναγινώσκουσιν ἐμποιἠση. οἱ γαρ πολλοὶ ού Τὴν πίσΤιν ούδέ Τόν σκοπόν Τοῦ
γραι.μανΤος σκοποῦσιν, αλλ' ῆ δια φθόνον ῆ δι” έριν ῆς προελὴφθησαν καΤὰ διανοιαν
δόξης, ώς αν θέλωσιν αύΤοί, δέχονΤαι καὶ μεταποιοῦσι Τα γραφένΤα κατα Τὴν ἰδίαν
ὴδονὴν. δῷη δὲ ό κύριος παρὰ πασι καὶ μαλιατα οίς αναγινώσκεις ΤαῦΤα κραΤεῖν Τὴν Τε
αλήθειαν καὶ Τὴν ύγιαίνουσαν εἰς Τόν κύριον ὴμῶν 'ίησοῦν ΧρισΤόν πίσΤιν. αμὴν. 25

1 νετετερὶτέε Ροὶετι:1ἱιτ ξερει: Κοι:ε1ει:11τιε. Βὶε Ετι::εἱ:1:ι1ι:ε, αίε ε1:εεὶτ.1:ιιρΙ·1 ννίτα, ί:ε1 αει: εὶττιιεὶἱει:
Ζινερὶιτ, νοτ Οεοτε μαα εεί1:ε:: Αι:Ι1ει:3ε1Τι 2ι.ι ινετΤ:ει:, νεὶ.Ζ. 8 13 Τα καΤὰ Τῆς αἱρέσεως: νεἱ.
8. 181, 6 Νοτε 15 ν3ἱ.5. 182, 2ο8. 17 Ψεἱρἱ:ει:ι Βτὶεί? 11111 αετ ὶιὶετ. Α11ει:. Ιτεμττι 1αε1ι1ὶερὶ:,
αε 11: 1.111 ί.ὶἱ:ε1 αίε Πτι:ε1:8.1ιαε, 1.1: αετιει: Αί·.ὶ:ε1ι. είρι: Βεαμαετ, 1:1ρὶ:1 3εΙ:ει:αεἱ1 ννίτα; νεί. 8. 181, 8

ΒΚΡΟ ΗΕΜ

2 Τὴν -ί· μαρΤυρίαν καὶ Τὴν Τ1ιαί:. ί έκκλησίας] αληθείας Τί:αί:. 6 ύπὲρ] περὶ Β 7 Τῆ έκκλησία ν
Ι πεπαύσθω ¬ί- ὴ Κ 1ο προσλαβόμενος Β ] φανερὁς Η'Ενε 12 δὲ όμως] οῦν Β 14 έτι] έττὶ Ψ
16 μέν Τι] μένΤοι Η 18 όΤι Ψ, εμτε Κοι:]εΙ1ί:ι.ιτ έτι. καὶ δια ΤοῦΤο ΒΚΡΟΗΕ 19 ανωΤατων Η
23 αν θέλωσιν ν έαν θελὴσωσιν ΒΚΡΟΗΕ
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Τοῦ αύΤοῦ
Τ-‹ ~ Τ 1 1 1 1 ν _ 11 1 _οις απανΤαχου καΤα Τοπον Τον μονηρη βιον ασκουσι και εν πιατει θεου ίδρυ-

μένοις ῆγιασμένοις Τε έν Χριατῷ καὶ λέγουσιν ιιὶδού ὴμεῖς αφἠκαμεν παντα καὶ ὴκολου-
θὴσαμέν σοκι αγαπηΤοῖς καὶ ποθεινοΤαΤοις αδελφοῖς έν κυρίῳ πλεῖατα χαίρειν.

-Γῆ α διαθέσει πεισθεὶς καὶ πολλακις παρ' ύμῶῦ προΤραπεὶς έγραψα
δι' όλίγων περ επόνθαμεν ὴμεῖς Τε καὶ ὴ έκκλησία καὶ_ώς δύναμίς μοι διελέγχων Τὴν
μυσαραν αίρεσιν Τῶν 'ΑρειομανιΤῶν καὶ δεικνύς, όσον έσΤὶν αλλοΤρία Τῆς αληθείας αύΤη.
ό δέ πέπονθα γραφων, αναγκαῖον ὴγησαμην δηλῶσαι Τῆ εύσεβεία ύμῶν, ίνα καὶ έκ ΤούΤου
μαθηΤε, πῶς αληθῶς είρηκεν ό μακαριος αΤτόοΤολος ιῶ βαθος πλούΤου καὶ σοφίας καὶ
γνώσεως θεοῦ‹‹, καὶ συγγνῶΤε καμοὶ ανθρώπῷ ασθενεῖ Τὴν φύσιν όντι. όσον γαρ έβου-
λόμην γραφειν καὶ νοεῖν έβια3όμην έμαυΤόν περὶ Τῆς θεόΤηΤος Τοῦ λόγου, ΤοσοῦΤον ὴ γνῶ-
σις έξανεχώρει μακραν απ' ἐμοῦ καὶ έγίνωσκον ἐμαυΤόν ΤοσοῦΤον απολιμπανόμενον, όσον
έδόκουν καΤαλαμβανειν. καὶ γαρ ούδέ ό έδόκουν νοεῖν ὴδυναμην γραφειν, αλλα καὶ ό
έγραφον έλαΤ-τον έγίνετο Τῆς έν Τῆ διανοία γενομένης καν βραχείας Τῆς αληθείας οκιας.

”Ορῶν Τοίνυν ὡςέν Τῷ Ἑκκλησιαατῆ γέγραΤπται όΤι ››είπα· σοφτσθὴσομαι, καὶ αῦΤη
ἐμακρύνθη απ' έμοῦ μακρὰν ύπἐρ ό ὴν καὶ βαθύ βαθος· Τίς εύρὴσει αύΤό;‹‹ καὶ Τό έν Τοῖς
Ψαλμοῖς· ιιέθαυμαατώθη ·ὴ γνῶσίς σου έξ έμοῦ, έκραταιώθη, ού μὴ δύνωμαι πρός αύΤὴν«,
καὶ ό Σολομών φησι· ››δόξα θεοῦ κρύππει λόγον‹‹, πολλακις έβουλευσαμην έπισχεῖν καὶ
παύσασθαι Τοῦ ὶ γραφειν · ναὶ πιατεύσατε. ίνα δέ μὴ δόξω μηδέ ύμας λυΤ·τεῖν μὴΤε έκείνους
Τούς παρ' ύμῖν 3ηΤὴσαντας καὶ φιλονεικὴσαντας έπιΤρίβειν είς Τὴν ασέβειαν έκ Τοῦ σιωπαν,
έβιασαμην έμαυΤόν όλίγα γραψαι, καὶ ΤαῦΤα απέατειλα Τῆ ύμεΤέρα θεοσεβεία. εὶ γαρ
καί, ώς έσΤ·ιν ὴ Τῆς αληθείας καταληψις, μακραν έσΤι νῦν αφ' ὴμῶν διὰ Τὴν Τῆς σαρκός
ασθένειαν, αλλα δυνατόν, ώς είπεν αύΤός ό ἙκκλησιασΤ·ὴς, ››γνῶναι Τῶν ασεβῶν Τὴν αφρο-

'Ε3.
_-<,ς =ιΤ>`

1 Ζι.ι1:: Ρτεείαίρὶ: νεί. ερ. εα τ:ι:σ1:ερί:οε (Μ1ΒΤ:ε 26, 1185). Βετ Βτίεἱ Βεείείέετ είτιει: 1.ὶ:εοΙ. Ττεὶεέείτ, εἱεο
1:ὶρὶ:1 αίε 11: αετ: Ηεε. ἱσὶεεραε Ι:ὶε1.Α1ίε1:. Βετ 1.ὶ:εοὶ. Τ1ε.ὶτ1εί: 151 ννοί:Ι 1ι1ρ1:1 ε1.ι:ε αετ εοε.Α1·1ε.1ιετ1εαει:,
εοι:αε1Τ: ει:: ἱ:εεί:ει: ρεβί: ννεεει: Ξ. 18ο, 121. ιι1:α 11: Ηιέιρὶτείρέιί: ειιί αει: Ζι1εεττ:τ::ει:1:ει:ε 11:11: Βετερίοτι ε1:ὶ:-
ννεαει· ερ. εα Ξετερ. Ι οαετ ερ. Π. ΠΙ, αίε ]ε εί.ι:ε Ε1ι:.ὶ:ε11 ε11:α. Ζιι Β. 18ο, 13 δι' όλίγων γραφέντα νεί. ερ. Ι
εα δετερ. 1 (Μίεμε 26, 532 Β) ι1.ερ. Π 33 (Μἱεπε 26, 605 Ο); αει:ερὶ: ὶ:είῖιι:αε1 είρὶ: Α1.ὶ:ε1ι. 11: αετ Ψϋεέε,
ινεε 2·ιι ερ. εα δετερ. αε 1::οτ·ί:ε ιιι:α ερ. εα ι1:σ1:ερί:οε ρεθί: 2 Με. 19, 27 6 Βει::11 ε1ι:α ννοὶ:Ι 2ννε1
8ρ1:τ11ί:ε1: ὶ:ιε2ε1ρὶ:.ι:ε1 ινἱε 5. 178, 38. Βεειι: ἱ:ε21εΙ:1 εὶρὶ: αίε Βετετεὶὶιιτιρ αετ Βεὶαει: ειιἱ 1ι1εί:. Α11ε1:., αίε
Ψίαετὶεἕμμε αετ ε.ι·1ε.ι:1ερ1:ε1: Κε12ετε1 ειιἱ α.1ε αε11:ι Β1Τε1 Βείὶίεεετιαε δρὶ:11.1ί:, αίε ειιρὶ: δετερἱοτ: 21131113
8.189, 12 ί. 9 Ηττι. 11, 33 15 Ερρὶ. 7, 24. 25 17 Ρε. 138, 6 18 Ρτον. 25, 2 2ο Μει:
α.ίεὶ1ι1ὶ:1ε1ί: ι11:1ε1 αει: Μόι:ρ1:ε1ι ὶζιὶσετ αίε Ι.1εὶ:.ι·ε, α. ὶ:ι. 1::ε1:ρὶ:ε ι:ε1εε1ι 2111 Ι..εὶ:τε αετ Οεἕμετ αεε Α1ί:ει:.,
νεί. ερ. εα 11ιο1ιερὶ:οε ίΜ1εΤ:ε 26, 1188 Α/Β) 21 Βὶε Ατιἔεὶσε αεε Ιι:Ι:εὶ1ε Ρε.θ1 1:1ρἱ:1 2111 Ι:1ε1.Α1·1ει:.
23 Ερρὶ. 7, 26. 27

ΒΚΡΟ ΗΕΕΜ

Η _ Η _- _ *_ Ε-
1ε.Ηα.ο3ΒξεΚιγΡοβΗιθΕ κΕκν 3Τε›Κ | Χρισ-τῷ]κυρίῷΚ 6καὶ-διε-
λέγχων] διελέγχων ώς δύναμις Ψ 9 πῶς] ώς Ρ Ι απόσΤολος] ί1αῦλ0€ Ρ 12 έξανεχώρει
ε. Ηα. γρ' Ε, 111: Τεατ: ανεχώρησε Ε ύπανεχώρει Ε 14 γινομένης Ε 16 αΤτ' έμοῦ έμακρύνθη _ ΚΟ
18 καὶι -ί- ὡς ΕΕΥ' ) κρύΤι·ι·ει1ἱ Η 21 ύμετέρα ΗΕΡΥ ύμῶν ΒΚΡΟ 22 νῦν › Β
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182 Ερίείτιιὶε εα τ1:σι:ερὶ:οε 2, 3_3, 4

σύνην καὶ εύρόνΤα ΤαύΤην εἰπεῖν πικροΤέραν ύπἐρ θανατον είναι‹‹. ΤούΤου γοῦν
χαριν ὡς ΤοῦΤο γινώσκων καὶ δυναμενος εύρεῖν έγραψα εὶδὼς ὡς Τοῖς πισΤοῖς ὴ Τῆς ασε-
βείας καταγνωσις αύΤαρκης πρός εύσέβειαν ὶ έατι γνῶσις. καὶ γαρ εὶ μὴ δυνατόν καΤα-
λαβέσθαι Τί έατι θεός, αλλα δυναΤόν εὶπεῖν, Τί ούκ έσττιν. οίδαμεν δέ όΤι ούχ ὡς ανθρωπός
έσΤι καὶ όΤι ούδὲν Τῶν γενηΤῶν θέμις έπινοεῖν έν οῦΤω δὴ καὶ περὶ Τοῦ υίοῦ Τοῦ 5
θεοῦ, εὶ καὶ πολύ Τοῦ καταλαβεῖν μακραν ἐσμεν Τῆ φύσει, αλλα δυνατόν καὶ εῦκολον καΤα-
γνῶναι Τῶν προφερομένων παρὰ Τῶν αἱρεΤικῶν καὶ εἰπεῖν, όΤι ούκ έσΤι ΤαῦΤα υὶός ό Τοῦ
θεοῦ ούδέ θέμις περὶ Τῆς θεόΤηΤος αύΤοῦ ΤοιαῦΤα καν έννοεῖν οία λέγουσιν έκεῖνοι, μὴΤιγε
καὶ φθέγγεσθαι δια χειλέων.

ΟῦΤω Τοίνυν, όσον ὴδυνήθην, έγω μέν έγραψα, ύμεῖς δέ, αγαΤΤηΤοί, δέξασθε ΤαῦΤα 10
μὴ ώς Τελείαν έχονΤα Τὴν ἐρμηνείαν περὶ Τῆς Τοῦ λόγου θεόΤηΤος, αλλ' ώς μόνον ἐλέγ-
χονΤα μέν Τὴν ασέβειαν Τῶν χριατομαχων, έχοντα δέ καὶ διδόνΤα Τοῖς βουλομένοις αφορ-
μὴν είς εύσέβειαν Τῆς ύγιαινούσης έν Χριατῷ πίατεως. εἰ δέ Τι παραλέλειπτται (παντα δέ
νομί3ω παραλελεῖφθαι), συγγινώσκετε μεΤα συνειδὴσεως καθαρας καὶ μόνον αποδέξασθε
Τό Τολμηρόν Τῆς είς εύσέβειαν προθέσεως. εὶς γαρ Τελείαν καΤαγνωσιν Τῆς αὶρέσεως 15
Τῶν 'Αρειανῶν αύΤαρκης ὴ περὶ Τοῦ θαναΤου 'Αρείου γενομένη παρὰ Τοῦ κυρίου κρίσις,
ὴν ῆδη φθασανΤες καὶ παρ' έΤέρων έγνωΤε. ››α γὰρ ό θεός ὁ αγιος βεβούλευΤαι, Τίς δια-
σκεδασει‹‹; καὶ όν ό κύριος κατέκρινε, Τίς ό δικαιῶν; Τίς γαρ έκ Τοῦ ΤοιούΤου γενομένου
σημείου ού γινώσκει λοιπόν όΤι θεομίσηΤός ἐσΤιν ὴ αίρεσις, καν ανθρώπους έχη προσΤα-
Τας; έντυχόνΤες μένΤοι εῦχεσθε μέν καὶ αλλὴλους είς ΤοῦΤο προΤρέιΤεσθε ποιεῖν ύπὲρ 20
ὴμῶν, εύθύς δέ αντιπέμιμαΤε ΤαῦΤα πρός ὴμας. καὶ μηδενὶ Τό σύνολον ανΤίγραφον έκδοΤε
μηδέ ἐαυΤοῖς μεΤαγραι.μηΤε, αλλ' αρκέσθηΤε ώς δόκιμοι Τραπε3ῖΤαι Τῆ ένΤεύξει, καν πολ-
λακις έντυχεῖν θελὴσηΤε. ού γαρ ασφαλές Τοῖς μεΤὰ ΤαῦΤα Τα παρ' ὴμῶν Τῶν ιμελλι3όν-
Των καὶ ίδιωΤῶν έοΤὶ γραμματα. ασπασασθε αλλὴλους έν καὶ παντας Τούς
έρχομένους πρός ύμας έν εύσεβεία καὶ πίοΤει . ››εἱ γαρ Τις‹‹, ὡς είπεν ό απόσ·τολος, ››ού φιλεῖ 25
Τόν κύριον, ῆΤω αναθεμα. ὴ χαρις Τοῦ κυρίου ὴμῶν ”ὶησοῦ Χριατοῦ μεθ' ύμῶν. αμὴν.‹‹

4 νεί. αε ενο. 42, 1 (8. 268, 1) 17 παρ' έτέρων: νοι: Ξετερἱοτι? _ ]εε. 14,27 19/2ο Οε1ι:εὶ.1ιί:
ίεε Κοι:εί:ετι1ὶιιε, νεί. 8. 18ο, 1 21 νεί. 8. 18ο, 151. 22 νεί. αε εει:1. Βὶομγεὶἱ 9, 4 (8. 52, 19 Νοὶιε)
25 Ι. Οοτ. 16, 22_23

ΒΚΡΟ Η.ΕΡν

3/4 καταλαβεῖν ν 7 προσφερομένων ΚΡΟΡ ί ὁ υίός_ν 9 διὰ _ Τῶν Ρ 11 έρμηνείαν _
Τὴν Κ 12 μέν › Β 15 είς] πρός Β 16 παρα Τοῦ κυρίου γενομένη _ ν 18 κύριος
ΗΕΡν θεός ΒΚΡΟ ί Τοῦ › Εν 2ο εὶς ευετεαὶετε Η 21 έκδοΤε _ καὶ ΚΟ 22 μετεγ-
γραι.μηΤε ν 23 Τα › Η°ΕΡ 24 έσΤαι ν 25 ύμας] ὴμας Εν



_ 1 -1 1 ε _ 1 1 ~Του αυΤου προς απανΤαχου μοναχούς περι Των γεγενημένων παρα Τῶν
Ἄρειανῶν έπὶ ΚωνσΤανΤίου.

. . . αύΤοὶ δέ ών ΤαῦΤα έμηχανὴσανΤο χαριν, ούκ είς μακραν ἐπλὴρωσαν. αμα
γὰρ έπεβούλευσαν καὶ εύθύς Τούς περὶ Ἄρειον είς κσινωνίαν έδέξανΤο. καὶ Τὰς μὲν ΤοσαύΤας

1. κατ' αύΤῶν κρίσεις παρεωρακασι, βασιλικὴν δέ παλιν έξουσίαν ύπέρ αύΤῶν προεφασίσαντο ·
γραφοντές Τε ούκ ὴσχύνθησαν εὶπεῖν όΤι "Αθανασίου παθόνΤος ό μὲν φθόνος πέπαυΤαι,
Τούς δέ περὶ 'Αρειον λοιπόν δεξώμεθα”, ·προοΤιθένΤες πρός φόβον Τῶν ακουόντων όΤι 'Τοῦ-
Το γαρ βασιλεύς προσέταξενἔ είΤα ούκ ὴσχύνθησαν προσθεῖναι, όΤι καὶ όρθῶς φρονοῦ-
σιν οἱ ανθρωποι, μὴ φοβηθένΤες Τό γεγραμμένον· ιιούαὶ οἱ λέγονΤες Τό πικρόν γλυκύ, οἱ

ιο ΤιθένΤες Τό σκόΤος φῶς‹‹. πανΤα γαρ ύπέρ Τῆς αὶρέσεως ύπομένειν είσὶν έτοιμοι. αρ' οῦν
ούχὶ καὶ έκ ΤούΤου πασιν αντικρυς δείκνυται, ώς ούκ έκκλησιασΤικῆ κρίσει, αλλ' έκ βασιλέως
απειλῆς δια Τὴν είς Χριατόν εύσέβειαν καὶ ΤόΤε πεπόνθαμεν καὶ νῦν διωκόμεθα; καὶ γὰρ καὶ
έτἐροις οῦΤως έπεβούλευσαν έπισκόποις πλασαμενοι καὶ κατ” έκείνων παλιν προφασεις,
ῶν οἱ μέν ἐν Τοῖς ἐξορισμοῖς έκοιμὴθησαν έχοντες Τό καύχημα Τῆς είς Χρισττόν όμολογίας,

ιε οἱ δὲ έττι καὶ νῦν ύπερόριοι Τυγχανουσιν, ανδρι3όμενοι μαλλον κατα ής αὶρέσεως έκείνων
καὶ λέγοντες· ιιούδέν ὴμας χωρίσει από Τῆς αγαπης Τοῦ ΧρισΤοῦ‹‹.

'Ἑξεατι δὲ καὶ έκ ΤούΤου 'παλιν αύΤὴν καταμαθεῖν καὶ μαλλον αύΤῆς καΤαγνῶναι.
ό μέν γαρ φίλος καὶ συνασεβῶν έκείνοις, καν έν αλλοις πλημμελὴμασι καὶ μυρίοις έγκλὴμασιν
ύπεύθυνος Τυγχανη, καν έχη Τούς ἐλέγχους καὶ Τας αποδείξεις λευκοΤαΤας, οῦΤος δόκιμος

2ο παρ' αύΤοῖς καὶ βασιλέως εύθύς γίνεΤαι φίλος έχων Τὴν σύατασιν έκ Τῆς ασεβείας, χρημα-
Τισθείς Τε πλεῖσΤα λαμβανει καὶ παρρησίαν ποιεῖν, α βούλεται, παρα Τοῖς δικασΤαῖς.
ό δὲ Τὴν ασέβειαν έκείνων έλέγχων καὶ Τα Χρισττοῦ γνησίως πρεσβεύων, οῦΤος, καν καθα-
Βετ Ααίεαε αετ δρατίίτ ὶὶαετ αίε Ξγαοαε νοι: Τγτιιε (νεί. 8. 184, 14 8.) ἱεαίτ; εαεαεο νε1Τ1:ί.θ1 ι::ε1: 2 Πτ-
ὶ1ι1ι:αει: 8. 192, 2; 211, 5. Νερα αετ ἱἔαετὶίείετμαε αεε Τίτεὶε ίε. ι1τ:1ει:) ερΙ:εί.ι:ί: αίε Βρατίίί: 1:ορα νσὶἱετειιαἱε
11: αίε $ετ1:ι::.ἱι.ιι:εε1ι αεε 5. ]εα.ταιι11αετί:ε εεὶεαἕί: 211 εείτι. Ιτ: αεττι Ατραετγρ αετ Ηεε. αεε Αροὶοείετι-
ὶτοτριιε αετ αετ ι:1ρα1 εί.ὶ.2ι1 μττιίετιετείραε Α1:ίε.τιε αετείτε εεἱεαὶτ. Βε ττιει: ττιίτ Ηεραέ 11: 8.178, 3 μαα
181,6 εί1:ει: Ηίαννείε ειιί είαε δρατίίί: ιῖιαετ· αίε Οεεραίρατε αετ νετίοὶεμαε αεε Αέαεαεείμε μαα εε11:ετ
Κίτραε εεα, αεὶίεβ 1::ε1ι αεί αετ Ζι.ιεε11111:ει:ε1εὶὶιι1ιε αεε Κοτρμε αίε δρατίἱτ 11: αεττι Ζι.ιεει::ι::ει:αε1:ε;
11111 αει: Βτίεἱει: ει: Ξετερίοι: ι.ιι:α ει: α.ἱε Μόαραε, ι::ίί: αε1:ε1: είε αει: δεττιι::.ὶετι: οα1:εαίι: αείιτε1:1ι1 ννιιταε.
Βίε αοεταετίεραε δρατίίί: ντυταε εμε αετ Ηείαε αετ υαίεέοτίεραεαα δρατίίῖει: εει:οττι1ι:ε1: ιι1:α 21.1 αει: εααετετι
ί:αεοἱοἔίερα-εροὶοεενίεραει: εεεέεὶὶέ; πιει: αετ! είε 11: ερ. Ι εα δετερίοαεμ: οαετ ερ. Π. ΠΙ ννίεαετετὶτει:ι:ει:. _
Βίε δρατἱίὶ: ίετ 358 νει·1εΒί:, νεί. 8. 2σ6, 11; 21ο,16; 216, 13 μτια εεαότι: 2ι.ι αει: αείαει: νοταετεεαεααει:
Βτίεἱετι. Βετ Ξεττιιτιίετ αετ τιερα Β. 197, 24 (Εοα. Ε) μ. 8. 228, 26 1:1ε8ει:α αεττι Βιιραε αετι Τίί:εΙ πρὸς
απανΤαχοῦ μοναχούς περὶ Τῶν γεγενημένων παρα Τῶν 'Αρειανῶν έπὶ ΚωνσΤαντίου εεεεαειί. Ιαι: εεί:2ε ίρα
εὶε 1Ϊαετερα.1ί1ὶ: 4 θει·1:ε1111 ίεί: αεε Ξρατείαει: εμε ]ε1Τ1εεΙει1ι 335, ινο Α.τ1ι1ε ἱοτττιεὶὶ ειιί νετεαίεεεμτιε
Κοι:εί:ε1:1ί11ε 1εαεαίΙ11ίε1·ί: νιτιιταε, νεί. Αί:αε1ι. αε εγ1:. 21 (8. 248, 18.) 7 νεί. αε ενα. 21 (Ξ. 248, 118.)
9/1ο ]εε. 5, 2ο 12 Ηίει· ερτίραέ Α1αει:. Ιτὶετ ειιε, αεθ Κσι:ε1ει:ι:ίι: 335 εεεει: ίατι νοτείαε ι.ι1:α εεί.ι:ε Οεεαετ
ι1τ:1ετεὶ:Ει121ε, ει:αετε ερσΙοε.εεριιι:αε 87, 2 8. 166, 6 16 Ηπι. 8, 35 21 νεί. εροὶ. εα Εοι:εί:. 28, 2 8. 295, 161.

ΒΚΡΟ ΗΕΡ

Τίτεἱ ι:ερα 8. 197, 24 (Οσα. Ε) ιι. 5. 228, 26 Ορ. 5 αύΤῶνέ Ε το οῦν > ΕΕ 11 ούχὶ καὶ] ούκ Β
12 διωκόμεθα Ορ. διώκετε ΒΚΡΟΗΕ διωκο Ρ, Ηειιπ: 1111· 3_4 Βμραετεαεπ 13 προφασεις παλιν _ Ρ
17 παλιν ΗΕΡ πὰλιν καὶ ΒΚΡΟ ί καΤαμαθεῖν αύΤὴν _ Ε 19 έχη ΒΚΟ έχοι ΡΗΕΡ 2ο εύθύς › Ε ί
έκ > Κ
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ρὸς έν πασιν ῦπαρχη, κὰν μηδὲν ἑαι.ιΤῷ σῦγγινὼσκη, καν μὴ καΤὴγορον ἔχὴ, αλλ' ἐκείνων
προφασεις πλασαμένων εὐθὺς αρ·ιΤα3σι·αι καὶ κρίσει βασιλέως αὐΤὸς μὲν ῦπεροριος γίνεΤαι

3 ὡς ῦπεύθννος, οῖς ἄν ἐκεῖνοι θελὴσωσιν, ὴ ὡς βασιλέα ῦβρίσας ὡς ὁ Ναβοῦθέ. ὁ δέ Ττρεσ-
13 βεῦων Τὰ Τῆς αὶρέσεως έκείνων 3ὴΤεῖΤαι καὶ εὐθὺς ἀ·ποοΤέλλεΤαι εὶς Τὴν ἐκκλησίαν ἐκείνου
4 καὶ λοιπὸν δὴμεύσεις καὶ ῦβρεις καὶ Τι·ἀνΤα Τα δεινα καΤὰ Τῶν μὴ δεχομένων έκεῖνον. καὶ

Μ 697 Α Τὸ Τι·αραδοξοΤαΤον, ὁν μαι οί λαοὶ βούλονΤαι καὶ γινὼσκουσιν ἀνεΤι·ίλὴ·ιΤι·ον, ί ΤοῦΤον
Β 346 ἀφαιρειΤαι καὶ έξορί3ει ί βασιλεύς, ὁν δέ μὴΤε βούλονΤαι μὴΤε γινὼσκουσι, ΤοῦΤον μακρόθεν

μετὰ οΤραΤιωΤὥν ὀΤτοοΤἐλλει καὶ γραμμαΤων εαυΤοῦ. καὶ λοιπὸν αναγκη Ττολλὴ μισεῖν
μὲν ὁν ἀγαπῶσι Τὸν καΤὴχὴσανΤα καὶ παΤέρα γενόμενον ἐν θεοσεβεία, ἀγαπαν δέ ὁν
οῦ βούλονΤαι καὶ ΤιιοΤεῦειν ἑανΤὥν Τὰ Τέκνα, οῦ Τὸν βίον καὶ Τὴν ἀναο-τροφὴν καὶ Τίς
ἐοΤιν οὐ γινώσκονσιν, ὴ δηλονόΤι Τιμωρίαν ῦ·ιΤομένειν, ῆν μὴ Τι·είθωνΤαι βασιλεῖ.

1 ΤαῦΤα καὶ νῦν δρὥσι καὶ παλαι ·ιΤεΤτοιὴκασιν οἱ δυσσεβεῖς καΤὰ Τῶν ὀρθοδόξων
γνώρισμα Τῆς ἐανΤὥν κακοηθείας καὶ ασεβείας ΤιανΤαχοῦ παρὰ Ττασι ·ιΤαρασχόνΤες.

2 ἔοΤω γαρ, Ἄθανἀσιον ὴΤιασανΤο· Τί καὶ οἱ αλλοι πεποιὴκασιν έΤτίσκο·ιΤοι; ποίας ἀρα
Β προφασεις είχον ὴ Ττοῖος ἀρα κακεῖ νεκρὸς 'Αρσένιος εῦρέθὴ; ·ποῖος Τιαρ” αὐΤοῖς Μακαριος

ΤτρεσβὐΤερος καὶ ·ιΤοΤὴριον ·ιΤέιΤλαοΤαι; ποῖος ΜελιΤιανὸς ῦΤτεκρίνει·ο; ἀλλ' ὡς έοικεν έξ
έκείνων καὶ Τὰ καΤὰ 'Αθανασιον δείκνυΤαι ψευδῆ. καὶ έξ ὥν δὲ 'Αθανασίῳ έπεχείρησαν,

8 δῆλα καὶ Τὰ κοα' ἐκείνων ἐοΤὶ πεττλασμένα. μέγα Τι θὴρίον ἐξῆλθεν ἐπὶ γῆς ὴ αίρεσις
αῦΤὴ. οῦ γὰρ μόνον Τοῖς ρὴμασιν ὡς Τοῖς ὀδοῦσι βλαΤιΤει Τοὺς ακεραίους, ὰλλὰ καὶ Τὴν
έξωθεν ἐξονσίαν έμισθὼσοπο προς ἐπιβουλὴν. καὶ Τὸ παραδοξον, ὁΤι, καθὰ προεῖπον,
οὐδεὶς ἐξ έκείνων καΤὴγορεῖΤαι, ἄν δέ καΤὴγορὴθ·η, οῦ κρίνεΤαι ὴ δόξας ἀκούεσθαι δικαι-
οῦΤαι καΤὰ Τῶν ἐλεγχονΤων, καὶ μᾶλλον ὁ ἐλέγχων ἐ·ιΤιβουλεύεΤαι ίὴ ὁ ῦπεῦθννος ὁλως

4 ἐνΤρέπει·αι. πανΤες γοῦν οὶ Τταρ' αὐΤοῖς μεοΤοὶ ρῦπου Τνγχανονσι καὶ οὶ παρ' αὐ-
Ο Τοῖς καΤασκοΤι·οι, οὐ γὰρ ἐπίσκοποι, μᾶλλον εἰσι πανΤων ρυΤι·αρώΤεροι. καὶ εί Τις

παρ' αὐΤοῖς ὲιΤίσκο·ιΤος θέλει γενέσθαι, οῦκ ακούει· ιιδει Τὸν ἑΤΤίσκοΤι·ον ἀνειΤίλὴ·ιΤι·ον
εῖναι«, ἀλλὰ μόνον· 'φρὀνει καΤὰ ΧρισΤοῦ καὶ μὴ φρόνι·ι3ε Ττερὶ Τρόπων, ἀρκεῖ γὰρ

6 έκεῖνο σοι πρὸς ο-ιίιο-τασιν καὶ προς βασιλέως φιλίανἔ ΤαῦΤα μὲν περὶ Τῶν Τα 'Αρείου
φρονοὐνΤων, οί δὲ Τῆς ἀληθείας 3ὴλωΤαί, κὰν ἀγιοι καὶ καθαροὶ φαίνωνΤαι, καθὰ προ-
εῖπον, ἀλλ' ὑπεῦθννοι γίνονΤαι, ὀΤαν οῦΤοι θέλωσι καὶ ὡς ᾶν αὐΤοῖς δοκῆ πρόφασιν πλα-
σαμένοις. καὶ ΤοῦΤο έξεοΤι, καθὰ προεῖπον, ἐκ Τῶν Τιαρ' αὐΤῶν Τι·ραχθένΤων σῦνιδεῖν.

4, 1 ΕῦοΤαθιός Τις ῆν ἐπίσκοπος Τῆς ἌνΤιοχείας, ὰνὴρ ὁμολογὴΤὴς καὶ Τὴν ·ιΤίσΤιν εῦ-
Π

3,

3 νεὶ. ΙΠ. Βεε. 2ο 6 νεὶ. 5. 109, ΠΠ. Οοαιείοτ ίεὶ: Βίοι· (ἱτεἔοτ, αίε Ξιὶὲμε-ιὶ:ὶοι;ι εοοι· σίε εὶεὶοὶαε ννίε
2ι.ι: Ζεὶτ αετ Νίοαετεοὶιτὶέτ 14 Οειπαοὶιιὶ: είιιὸ άίε νετττοίομμεομ σει· ειὶ:›ετιἀΙ3ι:ιἀίεοὶ1οι:ι Βὶεομὁἱε νοι: 353
ατι, ἕεεεια αίε εοει· ι1ὶτ:ὶ:ι#: θτιζιμἀο ννίο άίε Κιαἔερμοὶτέε ἕεεειι Αὶὶααοειείιιε αμε αεμ ]2.ὶ1Τεμ 332_335 νοτὶειεεο
23/24 νεὶ. Οαὶ. 2, 4. 25 Ι. Τὶιπ. 3, 2 31 Ε. νν2.ι· εοὶτ 325 Βίεοὶιοί νομ Αι:ιὶ:ίοοΙ:.ίει:ι, 326 ννςμτείε οτ
Βοτείὲε ειὶ:εεε.εὶ:2ί:. Αμε ννοΙοΙ1ετ.ι ίἔτίίσὸοει ίεί: ι:ιὶεὶ:ιί: εὶμεὶεμτίε υοετὶὶεἱετέ. Βετ Δὶἑεεὶο Ζειιεο, Οεοτε ν. Ιζαο-
ὰὶοεο βεί Βοὶα. Ι 24, 2 (νεὶ. $οὶα. Ι 23, 8), ὶ:›εΙ1αι.ιρτεὶ:, Κγτοε νοτι Βετὁει Ιπαυε Πιο ννεεοτι υ$οὶ:›εΙ.ὶὶειι:ι.ὶετμμε σ,
αὶεο κνεεετι οείοει· ειι.ιεὶ:ι εοειεὶ: οοὶεεμιιτεο ετιτὶοτίεεμὶεὶίεοὶπεο Ηειὶτιιιιἔ νετὶεὶεἔὶ. Ξίεὶπει· ιν·ι.ιι·τΙε Ε. αίε Οοεπετ
αετ Οτὶεεοὶετομ, εὶ. ὶ;ι. νοτ ε.ὶ1οι:ο Ειιεοὶσο ν. Οὲεατοα, ίιι Ξγτὶετι νετττίοὶαομ. Τὶιεοὸοτεὶ: 11. ο. Ι 2ι, 5 Β. (νιιοὶιὶ
ιιαοὶι Τίπεοαοι· ν. Μορειιεετία) υτια Ρμίὶοετ. Π 7 ννίεεεμ νομ εί.ι:ιει· ΚΙ:-ίεε ειμἱ Πιιιιιεὶπ. 326-328 Βὶὶοὶι Ε.
ίι:ι Αοέὶοοὶιὶειτι ιιτιἀ Βεὶιὶεὶὶ: είπε ίπι 5οὶ1ίετ11ε. νοτὶπαπομεὶε Οοτμοὶμεὶε (5. Ξ. 185, 4). Ετεὶ: ὸατιτι ννιπαο ετ,
νίοὶὶοὶοὶπτ ννεεεμ αει· Βεεοὶιμὶὸίἕμτιἔ, αίε Κοὶεειιμτμμττοτ Ηεὶοτιο ὶσεὶεὶὰὶεὶ 2ι.ι Ιιαὶσετι, σίε ααι·ιιει1ε ίο Ρα-
ΙΞεὶ:ί.ι:ια μαα Ξγτίοτι Βεὶίσμίεμ εειιπιαιείτε, νοι: Κοειεταοτίιι ειαοὶ: Τταὶαοοροὶίε ίπ Τὶπταὶιίεο (εο Ηὶετοει. σε
νίτίε ίΙ1. 85) νει·ὶ:›ειι:μ1ὶ:, ννο οι· ετατὶσ. νεί. σε ίπιεει. 2, 3 (8. 7ο, 1)

ΒΚΡΟ ΚΕΕ

1 ῦΤι·αρχη] Τνγχανη Β 3 Ναβονθαί ΡΕ 4 ἐκκλησίαν -ί- εαυΤοῦ Ο, εϋει· εεί.-113: 5 καὶ
ῦβρεις›Ρ 6ὀΤιὁνΡ 7ὁβαο·ιλεύςΡ 1οοῦ›Β|Τὰ›Ε | ἀναΤροφὴνΡ
16 ·ιΤἐπλαοΤαι ΒΡΚΕΡ κέκλαοΤαι ΚΟ | ῦΤι·εκ.ρίναΤο ΕΡ 18 έΤΤὶ -ι- Τῆς Κ Ι 24 ·ιΤανΤων > Ρ
27 ΤαῦΤα ΒΚΡΟ ΤοιαῦΤα ΚΕΡ Ι Τὰ -ί- Τοῦ Β 3ο ·ιΤραχθένΤων › Ε
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Ηίετοτίε Α.ι·ί2.μοιΤιτο 4.1_5.2. 1813

σεβὴς. οῦΤος ἐπειδὴ πολὺς ῆν 3ὴλὥν ῦπὲρ Τῆς αληθείας Τὴν Τε ἀρειανὴν αίρεσιν ἑμίσει
καὶ Τοὺς φρονοῦνΤας Τα έκείνὴς οὐκ ἐδέχετο, διαβαλλεται ΚωνοΤανΤίνῳ ὶ Τῷ βασιλεῖ
πρόφασίς Τε ἐπινοεῖΤαι ὡς Τίῇ μὴΤρὶ αὐΤοῦ ποιὴσας ῦβριν. καὶ εῦθῦς έξόριοΤος αὐΤός Τε
γίνεται καὶ πολυς σὺν αὐΤῷ πρεσβυΤέρων καὶ διακόνων αριθμός. ὶ καὶ λοιπόν οῦς ουκ

ε ἐδέχεΤο διὰ Τὴν ὰσέβειαν εἰς κλῆρον, ΤοὐΤους μετα Τὸ έξορισθῆναι Τόν ἐπίσκοπον οὐ μόνον
εἰοὴγαγον είς Τὴν έκκλησίαν, ὰλλὰ καὶ Τους πλείοπους ἐπισκόπους καΤέσΤὴσαν, ίν' έχωσι
συνωμόΤας ἑαυΤὥν εἰς Τὴν ασέβειαν. ἐκ ΤούΤων έοπὶ /\εόνΤιος ό απόκοπος ό νῦν ἐν ”ΑνΤιο-
χεία καὶ ὁ πρὸ αὐΤοῦ ΣΤέφανος ί-εὼργιός Τε ὁ έν Λαοδικεία καὶ ὁ γενόμενος ἐν Τριπόλει
Θεοδόσιος Εῦδόξιός Τε ὁ ἐν Γερμανικεία καὶ Ευστάθιος ὁ νῦν έν ΣεβαοΤεία.

10 ”Αρί οῦν μέχρι ΤοὐΤων ἔσΤησαν; οῦχί· καὶ γαρ καὶ ΕὐΤρόπιος ὁ έν 'Αδριανονπόλει
γενόμενος ἐπίσκοπος, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐν πᾶσι Τέλειος, έΤι·ει8ὴ πολλακις Τὸν Ευσέβιον
ῆλεγξε Τοῖς Τε διοδεὐουσι συνεβοῦλευε μὴ πείθεσθαι Τοῖς ἀσεβέσιν Εῦσεβίου ρὴμασι, Τα
αῦΤα Τῷ Ευοπαθίῳ πασχει καὶ Τῆς πόλεως καὶ Τῆς ἐκκλησίας έκβόλλεΤαι. βασιλίνα γὰρ
ῆν ὴ πανυ καΤ' αὐΤοῦ οΤι·ουδἀ3ουσα. Εῦφρατίων γὰρ ό ἐν Βαλανέαις καὶ ΚυμόΤιος ὁ

ιε ἐν ὶἹαλΤῷ καὶ ΚαρΤέριος [έΤερος] ὁ έν 'ΑνΤαραδῳ καὶ ὁ έν Γα3ὴ Ἄσκλὴπας καὶ Κῦρος ὁ ἐν
Βεροία Τῆς Συρίας καὶ Διόδωρος ὁ ἐν 'Ασία καὶ Δομνίων ὁ έν Σιρμίῳ καὶ Ἑλλανικὸς ὁ έν Τρι-
πόλει,μόνον ἐγνωσθὴσαν μισοῦνΤες Τὴν αίρεσιν, καὶ Τοὺς μὲν μετὰ προφἀσεως, Τους δὲ
χωρὶς ΤαύΤὴς βασιλικοῖς γραμμασι μστασ-ι·ὴσαιΤι·ες Τῆς Τε πόλεως ἐκβαλόνΤες ἑΤέρους
ανΤ' αὐΤῶν, οῦς έγίνωσκον ἀσεβοῦνΤας, εὶς Τὰς ἐκείνων ἐκκλησίας καΤέοΤησαν.

5 Βίε Ν:-ιοὶ1Τὶοὶ1ὶ:, σὶε ίοὶἕειὶσειτι Βίεοὶπὁίε Βστεεπ νετὶαιιεέ, ὶμ Απτίοοὶαὶεο σειπ Κὶετμε ειιι2ι1εεὶ:ιὁι·επ,
ὶετ νόὶὶίε μοσμτοὶιεὶοὶπέὶἕ. Πίε εει·1ει.ι:ιι:ιὶ:εο είιισ σίε ὶσεσουὶεμσετεο Οεἕοει· σεε Ατὶιαπωίυε πεεὶι ὅετσὶὶιιει.
Ξίε ερὶεὶτεο ἕετε-ισε 357 ιιεισ 358 είτιο Βεσεμὶοοσε Ιἰοἰὶε. Ώοεὶσε-ιὶὶ:› ννετσειι είε Ι:ιὶει· εε1:ιειι:ιι:ιτ. νεὶ. σε 11132.
5. 68 Νοτε 7 Ζι.ι Ι..εοοτὶι.ιε νεὶ. μμτεο Ξ. 1ο3, 27 ιιιισ σε 6132 26,3 (Ξ. 85, 27 Νοτε). Ει·
κνιιτσο 343/4 Βὶερὶαοί Β Βτερὶιαπμε τομβ τννίεοὶιεο σετ Κὶκοὶαινείὶπεγποσε νοι: 341, ννο ι:ιο‹:ὶ:ι
ΡΙει‹:ίΙ1 σερ εοτίοομεμίεομεσ $τι.ιΙι.ὶ νεταετ (ε. ο`οει1 Β. 1ο2, 13), ι.ιι:ισ Ξετσίὶωι 342, ειὶε ίὶιτι σίε Αοεμσὶσρσετ
αίε Κετεει· εϋεετπετι (ε. οὶοεμ 5. 123, 8), Βὶεοὶὶοἱ νοτι Αιιτίοοὶσίειι εεναοτσεο εείκι. ἩἘΙ. μιπεπ 5. 193, 27. _
Οεοτε ν. Εειοσίοεα: νεὶ. οὶσεο 3. 86, 4 Νότο; ει· ννμτσε νοι· 335 Βίεοὶποἱ 9 Τὶαεοσοεὶμε ν. Ττίροὶίε:
εείει νοτεἑτιἕει· ννει· εεννίβ σει· μιτιτοιι Ζ. 16 οτννὲὶιατε ΗοΠε.ι:ιί.ί:οε _ Ειισοκίοε ν. Οετιιιειιίκείε Βε-
εεἕτιετ ε.ὶε Βὶεοὶιοἱ εμέ σει· Ξγοοσο νομ Ατπὶοομίοο 341 (Ξο2οιΤὶ. ΠΙ 5, το) _ Εμεέετὶιὶοε ν. Βοὶσεετείε:
ινειιιιι ει· Βὶεοὶιοί νομ Ξ.ννι11·σε, ίεε σίοὶπτ ίεετ2ι.ιεί:εὶ1ει:ι. Πίε Ωιιεὶ.ὶε1.ι σεμτετι εμί οὶπνο 35ο ὶ·ι.ὶι1, νεὶ. σε2ι.ι
Εοοίε, Ε. ν. 5. 1898 3. 84Ε., σε. σίε ιινεὶτὶὲιιἰιἔε Ρτειεο Ιπὶει· οὶοὶπ ετϋττειτ ννετσειι Ιεειιιει. Ζ. Ζτ. σε: ΑΒ-
ἱεεεμιιε σει· ὶιὶετ. Αείειι. νναι· ει· ποοὶ: ίι:ι:ι Ααιὶ: το Εμττορίμε πμ: Ειὶει· ετνναὶπιιτ (νεὶ. σε ἱιιεε 3, 3
Ξ. 7ο, 3). ΕΤ ι1ΤμΒ νοι· 33ο νετττὶεὶσειπ εοὶο, σε Βεείὶίειει, σὶε Μιιεεοτ σεε ερστετετι Καίεετε ]ι1Ιὶαι1 (Απιιπ.
ΧΧν, 3, 23), 331, Κατ: ιιειοὶα σοι· Οοομτὶ: Ππεε Ξοὶπιεε. (]ιιΙὶειτ1. ερ. 111 $. 172, 7 Βίσε2-Ωιιτειομτ),
εὶ:ει.τὶ: ()ιιΙίε.μ Μὶεοροεοσ 352 Β; Εὶϋαοὶμε οτ. 37, 3). Β. νν:-11· ιτιὶτ Ευεεὶ: ν. Νὶὶκοεοεσὶεπ νετννειειστ
(Απιειι. ΧΧΠ 9, 4) 14 Εμρὶιτειτὶομ, νεὶ. σο ίμεε 3, 3 Ξ. 7ο, 2. εὶσομεο κνὶο σίε ἱοὶεεεισοιι νοι· 33ο αὶσ-
εεεετπ _ Κγαιαέίμε, νεὶ. σε ίιιεσ 3, 3 Β. 7ο, 3, κνὶ.ι·σ νομ σει: Οτὶεπταὶεπ ίπ Ξετσίὶια (ΩΒΕΙ. 65, 66, 26)
ειὶε Ρτεμσσ σεε Οεεὶιιε ιιερειι Ειιειτστὶσίιιε εειιειοτιτ 15 Καττετὶοε (εοὶ) νν·ίι·σ εετ1ει.ι:ιιΤτ σε ίιιεε 3, 3 5. 7ο, 3
_ Αεὶεὶερειε κνιιτσε ὶι1 Ατιὶὶορὶιὶειπ 326 νεΤι.ι1·ὶ:οὶ.ὶὶ:, εο σίε Οτὶε1·ιτ:±.ὶετι ὶτι Βετσὶὶιει (ΩΞΕΙ. 65, 56, 19) μασ σίε
Οὶιεὶσεπτειὶειι οϋεα Ξ. 122, 3Ε. Α. ἕεὶαὁττο 2ι1 σεα σὶτεετεμ ιπισ επτεοὶιὶοεεειαεμ Ρ2.ι·τεὶεὲι1εοτι1 σεε
αὶεκεμστ. Βὶεοὶιοίε, νἕὶ. Ερὶρὶπ. ὶπαετ. 69, 4, 2 (ΙΙΙ 155, 29); σαὶπει· ννατομ σὶο ΟΤὶει:ιεε.ὶει:ι εεὶιπε ὶπεέείεεεειτι
Οεεπει· (ΟΞΕΙ. 65, 61. 23σ.) νεὶ. σε ίιιεει 3, 3 8. 7ο, 6 _ Κγτοε ννυτσε ννεεεπ ε$αὶ:εΙ1ίε.ι1.ίει:ιὶι.ιε» εοἔε-
εοτπ, μαι 326_32Β, Ξοὶια. Ι 24, 2_3, νεὶ. σο ίμεει 3, 3 Ξ. 7ο, 6 16 Ὁὶοσοτ ν. Τεμοσοε (5. οὶσετι Β. 125
111.31) τιειὶατμ εία σει· :-1Βει·1σ.ὶσι:ισὶ5οὶ:ιοι·ι Ξγμοσε νομ θετσὶκε τείὶ, ιιτισ εοὶσεὶιιτ ιιειεὶα 5.192, 18 ετετ ιπειεὶα
σὶεεετ νετὶαειμτιτ ννοτσοο 2ι1 εεὶ11_Ὁοι11ι1ίοι1 ι:ιι.ι.τ ὶπίοτ, εεὶμ Νεοὶπἱοὶἕει· εναι· ννοὶιὶ ΡΙ1οτὶιΤ_ΗεΠει:ιίΙ1οε, ι:ιμ.ι· Βίοι·
ει·ντΒ.ὶ1ι1ὶ:, ι:ιει.ὶ:ιπι 211 σετι Βγποσειπ ί11Αι:ιὶ:ίοοὶ1ὶει:ι ιιι:ισ Νὶεσα 32 5 τοἰὶ. νὶἴιιτσο ννοὶιὶ εὶεὶομίαὶὶε 326_32Β αὶσἕεεετπ
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186 Ηίετοτία Ατίααοτμττι 6,1_7,5.

Καὶ περὶ Μαρκέλλου Του Τῆς Γαλα·τίας ἐπισκόπου περιΤτὸν ίσως ἐσΤὶ λέγειν, πανΤες
γὰρ έγνωσαν, ὡς πρόΤερον ἐγκαλουμενοι παρ' αὐΤοῦ οί περὶ Εῦσέβιον ὰσεβείας ἀνΤενεκα-
λεσαν αῦΤῶ καὶ αῦΤοὶ καὶ πεποιὴκασιν ἐξορισθῆναι Τόν γέρονΤα. καὶ αῦΤὸς μὲν ανελ-
θὼν εἰς Τὴν 'Ρώμὴν όπελογὴσοττο καὶ ὰπαιΤουμενος παρ' αὐΤῶν δέδωκεν ῇκγραφον Τὴν ί
έαυΤοῦ πίοπιν, ὴν καὶ ὴ καΤὰ Σαρδικὴν σὐνοδος ἀπεδέξαΤο, οὶ δὲ περὶ Εῦσέβιον οῦΤε
ὰπελογἠσανΤο οῦΤε ἐλεγχόμενοι ἐξ ῶν έγραψαν ασεβεῖς, ένετρόπησαν, ὰλλὰ καὶ μᾶλλον
ἐθρασῦνονΤο καΤὰ πανΤων· είχον γαρ Τὴν προς βασιλέα παρὰ Τῶν γυναικῶν σύσπασιν
καὶ πασιν ῆσαν φοβεροί.

Περὶ δὲ Παύλου Τοῦ Τῆς ΚωνοΤανΤινουΤι·όλεως ἐπισκόπου νομί3ω μηδένα ὰγνοεῖν.
όσῳ γὰρ έπιφανὴς ὴ πόλις, ΤοσοὐΤῳ καὶ Τὸ γενόμενον οῦ κέκρυΤιΤαι. καὶ καΤὰ ΤούΤου
Τοίνυν πρόφασις ἐπλασθὴ. ὶ καὶ γαρ ὁ καΤὴγορὴσας αὐΤοῦ Μακεδόνιος ὁ νῦν ἐπίσκοπος
ὰνΤ' αῦΤοῦ γενόμενος παρόνΤων ὴμῶν κατὰ Τὴν κατηγορίαν κεκοινώνὴκεν αῦττῷ καὶ πρεσ-
βόΤερος ῆν ῦπ' αὐΤόν Τὸν Γίαῦλον. καὶ όμως έΤτειδὴ Εῦσέβιος έττωφθαλμία θέλων ὰρπὰσαι
Τὴν ἐπισκοπὴν Τῆς πόλεως (οῦΤω γὰρ καὶ από ΒὴρυΤοῦ εἰς Τὴν Νικομὴδειαν μετῆλθεν),
έμεινεν ὴ πρόφασις καΤὰ Παυλσυ, καὶ οῦκ ὴμέλὴσαν Τῆς ὲττιβουλῆς, ἀλλ' ἔμειναν διαβόλ-
λονΤες. καὶ Τὸ μὲν πρῶΤον εὶς Τὸν ίἹόνΤον έξωρίσθὴ ῦπὸ ΚωνσΤαΤίνου, Τὸ δέ δεύΤερον
παρὰ ΚωνσΤανΤίου, δεθεὶς ὰλυσεσι σιδὴραῖς, εὶς Σίγγαρα Τῆς Μεσοπαταμίας ἐξωρίσθὴ,
είΤα ἐκεῖθεν εἰς Τὴν "Εμισαν μειὴνέχθὴ, καὶ Τὸ ΤἐΤαρ·τον εἰς Κοὐκουσον Τῆς Καππαδοκίας
περὶ Τὰ ἔρὴμα Τοῦ Ταύρου, ένθα καί, ως οί συνόνΤες ἀπὴγγειλαν, ἀποπνιγεὶς παρ'
αὐΤῶν ὲτελευΤὴσε. ΤοῦΤο μένΤοι δρὰσαν-τες οὐκ ὴοχυνθὴσαν οὐδὲ μετὰ θανατον οί
μηδὲν ἀλὴθευονΤες πλασασθαι παλιν πρόφασιν ὡς σπὸ νόσου ΤελευΤὴσαντος αὐΤοῦ,
καίΤοι ΤοῦΤο γινωσκόνΤων πὰντων Τῶν καΤοικουνΤων Τόν Τόπον ὲκεῖνον. καὶ γαρ

1 Μετοεὶί ν. Αιιίτγτα: νεί. οδεα Ξ. 11ο, 19 Νοτε, ννατσε νοτ 335 ία Κοαεταατίαορεί αρἕεεετπ (ε. Πτὶιτ. 57)
4 νεί. Πτὶι. 89 5 νεί. 5. 12 3, 1 7 ννετ σίε Ρτειιιεα εαι Ηοίε εεννεεεα είασ, αασ ίνεε ί1ίει· Ατὶιεα.
ίττι εία2εΙαεα ιαείατ. εατιίείίτ είοὶπ ιιαεετείτ Κεααεαίε. Ξρατει· τααοὶπ σίε Νεοὶπτίείίτ εαί, Κοαετεατία, σίε
δεὶιννεεὶετ Κοαετααέίαε, Ιιαὶσε Ατίιιε Ρτοεεείεττ, ε. $οί1ννα.ττ2 ΝΟΟ 1911, 372' 11 Ρείαί, ννοίιὶ σετ ετετε
Βίεοίιοί νοτι Κοαετεατίαορεί, αιαβ ίσετείίε στ-ιε ετεεε Μειί ὶλἴίατει· 331 ευεεεεἑπ ννοτσεα εεία, σε Αί·.ί1εα. σερεὶ
ιαεεεεα νται· (νεί. Ξ. 14ο, 15 Νοτε). Νίοὶ:ι1 αμτ Μαοεσοαίιίε ετεασ εεεεα Ρ., ειιείί Ατίπεια. Με εεννίβ αίοὶπ
εείαε Ρεττεί ἔεαοττιταεα, ννίε ίοία εμε σετα δοατείδεα σετ Οτίεατείίεὼεα δγαοσε νοα δετσίίκε. (Πτίιτ. 1ο4 ο. 13,
ΟΞΕΤ. 65, 57, 2ο) εαί:αεί:ι.ταεα ττιϋοὶ:ι1ε. Βοεταετίεοαε Κοαίίίίεεε Βαίσεα αίοί11 211 Ρε. Αοεοὶσμαε 3είὶίί11Τ.
Κοαεταατία νεί·`οααα1ε ίίια αερα σεττι Ροαεαε (Ζ. 16). Βοοὶί ταιίβ ετ Βαὶσ ντίοσετ :ι1.ι·Ειοί1εει·ι.ιἱεα εεία, σε ετ
ὶτι Τγτμε 335 σαε Πτεείί Βεεεα Αταετι. ααεετεοίιτίεδ (ΟΒΕΙ. 65, 57, 2ο). 13 Εμεεδ νεατσε 338 Βὶεοαοὶ
νοα Κοαεταατίαορεὶ (ε. Ξ. 93, 5) ; Ρ. νιπιτσε σι.ιτοί·ι εί.αο Ξγαοσε αοεεεείπέ (δοία. Π 7) αασ αερα εείαετ Ηείαίειὶ:
Τὶίεεεειὶοαίεα νετίιααατ (δοίττ. Π 16, 6); νοα σοτὶ: Βεεαί: ει· είοὶ:ι ααέετ σετα νοτννεασ, Κοι·ί.ατί:ι 2ι.ι Βεεμοὶιεα,
τιειεὶι σεαπ Αίσεασίαασ, ννο ίΙ1τι Μεστίαπία ν. Ττίετ εεὶ:ιί1τ2τε (ΩΞΕΙ. 65, 67, 2) 14 νεί. Ξ. 93, 2 αασ Πτὶτ. 4ὶ)
(ΙΠ 7, 5ί.) 16 Β. Ατααα. ει·:5.ὶ111 ίιίετ αίεὶιέ σίε Οεεοὶτιίοίτιτε σεε Ρ., σίε υὶατίεεαε αί‹:ὶ:ιί.ε ταίτ σεα Κσταρίεα
σεε Ατίιεια. 2ι1 ὶ:ιια Ιιετ, εοασετα ία σίε Οεεοὶίίοατε σετ εια11ε.Ιί:εασεα Κοασίὶετε ι.ιττι σίε Ιἰεοατε σεε αεα-
εττίοίιτετεα Βίεταττιε Κοτιεέααέίαορεὶ εεμὁτέ. Αί:ί1εια.ὶίεἔὶ: ααί· αα σεαι εενναίεεαταεα Εασε σεε Ρ., σεσμτεία
ίεί: ετ σετ Πταεὶοετ σεε υΜε.ιΤγΤίι.ιι11εσ σεε Ρειιιὶμε ἔεννοτσοα (νεί. ί1.ίεί:. Ατὶιαααείί 2). Ρ. ινμτσε σαε εννείτε
Μαὶ νοα Κοαεταατὶαε νει·'οε.αατ, 1ιε‹:Ι1σεα·ι σετ Κείίεετ ρετεδαίὶοίι ίτα νὶῖίατετ 342 σεα Αιιίεέαασ ία Κοαεταα-
τίαορεὶ αίεσετἕεεοαὶαεεα ααττε 18 Βίε Ιιίετ. Ατίίεαεείί 2 δετίοίπτετ, σεβ Ρ. ννοίσ ααι 346 σίε Βὶ.ί‹:Ι1.ί1εί1.τ
ἕεεταέτετ νεμτσε. 349 ὶ;›οττ1ΕιΙ1ί:ετι είσα Ταεοσοτ ν. Ηετειοίεει, Νει.τ:ίΒ ν. Νετοαίειε μασ Οεοτε ν. Εαοσίοεε.,
αὶεο σίε Ριῖιὶπετ σετ οτίεαέαὶίεεὶιεα Βίεοαϋίε, ατα σίε Οεαιείαεοὶαειίτ αίίτ Ρ. Νερα 351 εεὶεαε εε ίααεα,
ιαίὶ: Πατετετατεααἕ σεε Ρτοροείεαε εειοτί οι.ιὶ:›ίοι1Ιί Εμεεδ Ρ. ννεεεα ειαεεδίῖοίπετ Κοαερίτατίοα αιίτ Μαἔαεατίιιε
2ι1 ετιῖι1·2ετι
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καὶ Φιλότγριος, βικαριος ῶν ΤόΤε Τῶν Τόπων ἐκείνων καὶ πανΤα Τα έκείνων ῦποκρι-
νόμενος, ὡς ἄν αῦΤοὶ θέλωσιν, όμως έττὶ ΤοῦΤῳ θαυμα3ων καὶ λυπηθεὶς ίσως, όΤι μὴ
αὐΤός ἀλλ' έΤερος εἰργό‹σαΤο Τὸ κακόν, απὴγγειλε πολλοῖς Τε αλλοις καὶ γνωρίμοις
ὴμῶν καὶ Τῷ έττισκόπῷ Σαραπίωνι, ὡς Παῦλος ἀποκλεισθεἱς παρ' έκείνων εὶς Τόπον
Τινα βραχύΤαΤον καὶ σκοΤεινὸν ἀφείθὴ λιμῷ διαφθαρῆναι, είΤα μεθ' ὴμέρας έξ, ὡς εἰσ-
ελθόνΤες εῦρον αὐΤόν έτι πνέονΤα, λοιπὸν έπελθόνΤες ἀπέπνιξαν Τὸν ἀνθρωπον. καὶ
οῦΤω Τέλος έσχε Τοῦ βίου ΤοῦΤον. Τοῦ δὲ ΤοιούΤου θαναΤου διακονον έλεγον γεγε-
νῆσθαι Φίλιππον Τὸν γενόμενον ἔπαρχον. ὰλλὶ οὐδὲ ΤοῦΤο παρεῖδεν ὴ θεία δίκη· οῦδὲ
γὰρ παρῆλθεν Ι ένιαυΤός, καὶ μεΤὰ πολλῆς ἀΤιμίας καθὴρέθὴ Τῆς αρχῆς ό Φίλιππος, οῦΤως
ὡς ὶδιώΤὴν γενόμενον ῦφ' ῶν οῦκ ὴθελε καΤαΤταί3εσθαι. πανυ γοῦν καὶ αῦΤὸς λυπουμενος
καὶ κατὰ Τὸν Καιν ››ατένων καὶ Τρέμων‹‹ καὶ καθ' ὴμέραν προσδοκῶν Τὸν αναιροῦνΤα
έξω Τῆς ἑαυΤοῦ πατρίδος καὶ αῦΤὸς καὶ Τῶν ίδίων ὥαπερ έκπλαγείς, έιτεὶ μὴ οῦΤως ὴθελεν,
απέθανε. Ττλὴν όΤι καὶ κατὰ νεκρῶν οὐ φείδονΤαι, καθ' ῶν καὶ 3ώνΤων ὲττλόσανΤο
προφασεις· οῦΤω γὰρ ἑαυΤοῦς πρὸς παιττας φοβεροῦς έπιδεικνῦειν ἐαιτοῦδασαν, καὶ
3ῶνΤας μὲν ἐξορί3ουσιν, ἀΤτοθανόνΤας δὲ οὐκ έλεοῦσιν. ὰλλὰ καὶ ΤόΤε μόνοι παρὰ πανΤας
Τοῦς ανθρώπους μισοῦσι Τοὺς σΤτελθόνΤας καὶ Τοῖς οἰκείοις αὐΤῶν έπιβουλεῦουσιν οἱ
Τῷ όνΤι ἀπανθρωποι καὶ μισόκαλοι καὶ πλέον ἐχθρῶν Τὸν ὶ Τρόπον ἀγριον έχονΤες διὰ
Τὴν ἑαυττῶν ασέβειαν οί μὴ έξ ἀληθείας, ἀλλ' έκ πεττλασμένων προφὰσεων ὴμῖν Τε καὶ
Τοῖς έΤέροις'πασιν εττιβουλευειν οπουδασαιττες.

ΤαῦΤα συνορῶνΤες οί Τρείς αδελφοὶ ΚωνοΤανΤῖνος ΚωνοΤό:νΤιος καὶ ΚὡνσΤας
έποίὴσαν πανΤας μετὰ θἐτνσΤον Τοῦ παΤρός έττανελθείν εὶς Τὴν πατρίδα καὶ Τὴν έκκλησίαν
γραψαντες περὶ μὲν Τῶν ἀλλων ίδία Τῆ έκἀατου έκκλησία, περὶ δὲ ,Αθανασίου ΤαῦΤα,
81 παλιν Τὴν μὲν Τοῦ πράγματος βίαν δείκνυσι, Τὴν δέ Τῶν περὶ Εῦσέβιον ἀνδροφόνον
προαίρεσιν ελέγχει.

'ΑνΤίγραφ ον

ΚωνατανΤῖνος Καίσαρ Τῷ λαῷ Τῆς καθολικῆς έκκλησίας πόλεως Τῶν Ἄλεξανδρέων.
Οὐδὲ Τὴν Τῆς ῦμετέρας ὶερᾶς ἐννοίας διαπεφευγέναι γνῶσιν οίμαι, διὰ ΤοῦΤο 'Αθα-

νασιον Τόν Τοῦ προσκυ·νηΤοῦ νόμου ῦΤτοφὴΤὴν . . .
(Ἑγρἀοὴ ὀπίσω είς Τόν οεί λόγον σΤταραλλό:κΤως.)

1 Ραίίεἕτίαε, νίοε.τίιιε σίοεοεεεοε Ροατί (ὶ'..ίί:ειαίι.ιε αετ 2ι1 ίί1α:ι, αίε ετ σίεεεε Αταί: Βείτίείσετε, ία Βε2ίεὶ1ι.1αη
οτ. Ι6ό_72), ίεε σετ ίπείταααέε ίτίίὶιετε Ρτειείεεταε Αεεγρτί (νεί. ερ. εαο. 3, 2 5. 171, 26); Αταεα. είδε αμτ αα-
ντίίὶίε Ζιι, σεβ Ρία. ίϋτ Ρείαὶ είαεεὶττετετι ίεε, οὶσννοαὶ ΡΙ1. ειὶε αμεεεαιεεὶπετ Ρείασ σετ ετὶιεααείεαίεεαεα Οττἔαο-
σοττίε σοεὶα Βεεεα Ρ. ί15ὶ:ί:ε νοτεεαεα ααίίεεεα. ί.ὶὶ2ετὶ:ιειιΡὶ: ετεείπείατ ΡΙ1.ί›εί Οτεεοτ ν. Νε:ίεια: οτ. 21, 28
(Ι 404 εσ. Μεατ.) ία είαετα αασετεα, νίεὶ ,ςίίτιεείἕετεα ί..ίεΙΤ1ε αίε βεί Αεααα. Πίε Οτίίασε νοα Ο. δεεοίτ, Βτίείε
σεε Ι..ίί:ειι:ιίιιε ΤΠ Ν. Ρ. 15, 1. 2. 8. 2351. εεεεα σίε Ισεαέίεσε σεε Ρα. αίετ α:ιίί: σετα Ρτεείεεέμε Αεεγρτί ίίοετ-
Ζεμεεα αίείαί: 4 8:-1.τε.Ρίοα, σοοα ννοὶαί σετ Βίεεὶαοί νοα Τὶ1ιΤΤι1ίε, νεί. οὶαετί 5. 178, 1 8 Ραίίίρραε
ίεὶ: είε ρταείεεεαε ρταεέοτίο Οτίεατίε ία σετ Ζείί: νοα 346_349 αεείυνείεὶσετ (Οοσ.ΤΙ1εοσ.ΧΙ 22, 1 : 346.
εεεεα Βεεείτ, Κεἔεετεα Ξ. 41, 27, σετ Ατὶ:ιεα. τιίοὶπτ Βετίίεὶτείείίέίἔτ; αίίτ Ωοσ/Π1εοσ.νΙΠ 7, 2 [νεί. δεεείτ
ε. ε. Ξ. 38, 29] ίτεαα ίεΙ1 αίοίπε ααίετιεεα; σίε Ζευἕαίεεε ίιῖιτ ΡΙ1.ὶ:εί Ξεεοὶι, Βτίεἱε σεε Ι..ίὶ:ιε.α.ίι.ιε ΤΠ Ν. Γ.
15, 1. 2. Ξ. 237Π.), 348 ίεε ετ Κοαειιὶ. 351 ὶσετετίεὶ: ετ είοὶι νοτ σετ Ξεὶ1.ὶε.οΙΤτ δεί Μιιτεε είε Πατετασασὶετ
σεε Κοαεταατίιιε δεί Μεεαεατίαε (Ζοείτα. Π 46. 2_49, 2). 351/2 ίεε Ρεαὶ ίτι Καίταεεοε εεεεοτίσεα (νεί. σε
ἱαεε 3, 5 Β. 7ο, 12 Ε.). δρστεετεαε 353 αεὶ Ρὶ:ι. ία Ὁαεαεσε 11 θεα. 4, 12 20 νεί. Ρί1ί.ὶοεὶ:. Π 18
22 νεί. Αεὶιεα. είροί. εεε. 87, 3 (5. 166, 9) 26 Βετ Βτίεί ίεὶ: εαεα ιἰιϋετὶίείετε: εροί. εεε. 87, 4_7
(= Πτίτ. 73); νεί. 3. 166, 11 Νοεε

ΒΚΡΟ ΚΕ (δίε Ζ. 24 ἐλέγχει) Ρ (δίε Ζ. 24. ἐλέγχει)
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Τα μὲν οῦν γραφένΤα ΤαῦΤα, Τῆς δέ ουσκευῆς αὐΤῶν Τίς έΤερος αξιόπισΤος ΤούΤου
μαρΤυς αν γένοιΤο; ΤαῦΤα γαρ είδὼς οῦΤως καὶ αὐΤός έγραψεν.

Οἱ μένΤοι περὶ Εῦσέβιον βλέπονΤες έλαι-τουμένην αὐΤῶν Τὴν αίρεσιν γρόιφουσιν
εὶς ίΡὼμην, γραφουσι δὲ καὶ Τοῖς βασιλεῦσι ΚωνοΤανΤίνῳ καὶ ΚὡνοΤανΤι κατα 'Αθα-
νασίου. ὡς δέ καὶ οἱ παρα 'Αθανασίου α·ποοΤαλένΤες διὴλεγξαν Τα παρ' έκείνων γραφένΤα,
παρα μέν Τῶν βασιλέων ένέτραπησαν, ό δέ έπίσκοπος 'Ρώμης 'ὶοῦλιος έγραψε χρῆναι
γενέσθαι σύνοδον, ένθα αν ἐθελὴσωμεν, ίνα α μὲν κατηγοροῦσι δείξωσι, περὶ δὲ ῶν κατη-
γοροῦνΤαι καὶ αῦΤοὶ θαρροῦνΤες απολογὴσωνΤαι. ΤοῦΤο γαρ καὶ οὶ παρ' αὐΤῶν απο-
σΤαλένΤες πρεσβύΤεροι βλέπονΤες ἑαυΤους έλεγχομένους ὴξίωσαν γενέσθαι. ΤοὐΤων
Τοίνυν γενομένων όρῶνΤες έαυΤοῦς οἱ πρὸς πανΤα ΤυγχανονΤες ῦποΤΤτοι μὴ περιγινο- 1ο
μένους έν έκκλησιαατικῆ κρίσει προσέρχονΤαι μόνῳ ΚωνσΤανΤίῳ καὶ λοιπὸν αποδύρονΤαι
ὡς πρὸς Τὸν Τῆς αὶρέσεως προατατην 'φεῖσαι' λέγονΤες 'Τῆς αὶρέσεως· ὁρας πανΤας
αποοΤανΤας αφ' ὴμῶν· όλίγοι λοιπόν ῦπελείφθημεν. ἀρξαι διώκειν, έπεὶ καὶ παρα
Τῶν όλίγων ἀφιέμεθα ι καὶ μένομεν έρημοι. οῦς γαρ έβιασαμεθα ΤοὐΤων ἐξορισθέιττων,
ΤουΤους έΤτανελθόνΤες έπεισαν παλιν φρονεῖν καθ' ὴμῶν. γραψον οῦν κατα πανΤων ιε
καὶ πέμψον Φιλαγριον δεύΤερον έπαρχον Τῆς Αίγυτπτου, αῦττὸς γαρ έπιΤηδείως δῦναΤαι
διὼκειν ῆδη μέν Τῆ πείρα δείξας, μαλιατα δὲ καὶ παραβαΤης ῶν. πέμῳον δέ καὶ Γρη-
γόριον έπίσκοπον εἰς Ἄλεξανδρειαν, καὶ οῦΤος γαρ δυναΤαι συατῆσαι Τὴν ὴμετέραν
αίρεσιν".

| ΓραῳειΤοίνυν ΤόΤε ΚωνατανΤιος, πανΤας δέ διώκει καὶ πέμπει Φιλαγριον έτταρχον 2ο
καὶ 'Αρσακιόν Τινα εῦνοῦχον, πέμπει δὲ καὶ Γρηγόριον μεΤα σΤρατιωΤικῆς έξουσίας.
καὶ ΤοιαῦΤα γέγονεν, οῖα καὶ Τὸ πρόΤερον. συναγαγόνΤες γαρ πλῆθος βουκόλων καὶ
ποιμένων ἀλλων Τε αγοραίων καὶ ὰσελγῶν νεωΤέρων μεΤα ξιφῶν καὶ ροπόλων έττῆλθον
αθρόως Τῆ έκκλησία Τῆ καλουμένη Κυρίνου. καὶ Τοὺς μὲν απέκΤειναν, Τοὺς δέ καΤεπα-
Τησαν, αλλους Τε πληγαῖς κατακόιμανττες εἰς δεσμωΤὴριον ένέβαλον καὶ έξώρηον, πολλας εε
Τε γυναῖκας καΤασῦρονΤες είλκον εὶς Τὸ δικαατὴριον δημοσία καὶ Τῶν Τριχῶν έλκονΤες
ῦβρηον, αλλους έδὴμευον, αλλων αρΤους αφηροῦνΤο δι' οὐδὲν έτερον, ὴ ῖνα Τοῖς 'Αρειανοῖς
προσθῶνΤαι καὶ Γρηγόριον δέξωνΤαι Τόν από βασιλέως αποσΤαλένΤα.

'Αθανασιος μὲν οῦν καὶ πρὶν γενέσθαι ΤαῦΤα καὶ μόνον ακουσας έπλευσεν είς Τὴν
'Ρὡμην εὶδὼς Τε Τόν θυμόν Τῶν αίρέτικῶν, καὶ ίνα, ὡς ὴρεσεν, ὴ σύνοδος γένηΤαι· ό δέ εο
'ὶούλιος γραφει καὶ πέμπει πρεσβιπέρους, 'Ελπίδιον καὶ Φιλόξενον, ὁρίσας καὶ προ-

θεσμίαν, ίνα ῆ έλθωσιν ὴ γινὡσκοιεν έαυ-τοὺς ῦπόΤΤτους είναι καΤα πανΤα. αλλ' οί
περὶ Εὐσέβιον ως μόνον ὴκουσαν έκκλησιαατικὴν έσεσθαι κρίσιν, έν η κόμης οῦ παρα-
γίγνέται, οὐ οΤραΤιῶΤαι πρὸ Τῶν θυρῶν, οῦ βασιλικῷ προοΤαγμαΤι Τα Τῆς οννόδου
ΤελειοῦΤαι (έν ΤούΤοις γαρ αεὶ κατα Τῶν έπισκόπων ίσχυσαν καὶ ανευ ΤούΤων οῦδ' όλως εε
λαλῆσαι θαρροῦσιν), οῦΤω κατέτιττηξαν, ὡς Τοὺς μέν πρεσβυτέρους καΤασχεῖν καὶ μέτα
Τὴν προθεσμίαν, πλασασθαι δὲ πρόφασιν απρεπῆ όΤι 'μὴ δυναμεθα νῦν ἐλθεῖν δια Τους
παρα Περσῶν γιγνομένους πολέμους'. ΤοῦΤο δὲ οὐκ ῆν αληθές, αλλα φόβος Τοῦ

5

3 ναὶ. Πτα. 76, νεί. 5. 1ο2, 1 Νοέε 4 νεί. Πτίτ. 75 5 νεί. εροί. εεε. 22, 3 (5. 1ο4, 2) 6 ερ.
εαε. 7, 2 (Ξ. 176, 16) 16 Ραίὶειἕτίιιε ντειτ ιιτιἔεννὁααίίεαετννεὶεε 2ννεία1ε1ὶ ρτειεἱεεί.Τ.ιε Αεἔγρτί, νει” αμεα
Οτεἕοτ Νει2. οτ. 21, 28 (Ι 4ο4 Α εσ. Μεατ.) αεταετὶιτέ 2οΠ. νεί. ερ.εαε. 2, 1_2 (Ξ. 17ο, 23-Π.) 21 Ατεεείιιε
αατ αίετ 24 νεί. Ξ. 174. 5 Νοέε 3ο νεί. 5. 1ο2, 2 Νοτε; Ξ. 1ο3, 31 Νοτε 5 31 νεί. Πτα. 84
_ νεί. οαεα Ξ. 1ο2, 3ί. 32 Αροί. εεε. 27, 3 (Ξ. 1ο6, 78.) 35 νεί. Αροί. εεε. 8, 3 (8. 94, 11Ε.)
36 νεί. 5. 1ο6, 12 37 νεί. Αροὶ. εεε. 27. 4 ί5- ΙΟ6. 16)
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συνειδόΤος. Τί γαρ κοινὸν πόλεμος πρὸς ἐπισκόπους; ὴ διατί μὴ δυναμενοι δια Τοὺς
Πέρσας εἰς 'Ρὥμην έλθεῖν καίΤοι μακραν αΤΤέχουσαν καὶ πέραν θαλαπτης οῦσαν Τοὺς
-της ανατολῆς Τόπους καὶ Τοὺς έγγῦς έκείνων περιὴρχονΤο ὥς λέονΤες 3ηΤοῦνΤες, Τίς αὐΤοῖς
ένανΤιοῦΤαι, ίνα διαβαλλονΤες έξορίσωσιν;

5 'Αμέλει Τοὺς πρεσβυΤέρους απολῦσανΤες έπὶ Τῆ απιθανῷ ΤαῦΤη προφασει συνε-
λαλουν αλλὴλοις· 'έπεὶ μὴ δυναμεθα έκκλησιαατικῆ κρίσει κραΤεῖν, Τὴν συνὴθη Τόλμαν
έπιδειξὥμεθα'. γραφουσι Τοίνυν Φιλαγρίῷ 'καὶ ποιοῦσιν αῦΤόν μετα Γρηγορίου κατ,
όλίγον ἐξελθεῖν εἰς Τὴν Αίγυππον καὶ λοιπὸν ἐπίσκοποι μαατί3ονΤαι καὶ έδεσμοῦνττο
πικρῶς. Σαραπαμμωνα γοῦν έπίσκοπον όμολογηΤὴν έξορί3ουσι, ΠοΤαμωνα δὲ

το ἐπίσκοπον όμολογηΤὴν απολέσανττα καὶ αὐΤόν Τὸν όφθαλμὸν έν Τῷ διωγμῷ οῦΤω
καΤέκοι.μαν Ταῖς καταυχενίοις πληγαῖς, Ι ὥς μὴ πρόΤερον παύσασθαι, πρὶν αν νομισθῆναι
Τὸν ανθρωπον νεκρόν. οῦΤω γοῦν ἐρρίφη καὶ μόγις μεΤα ὥρας θεραπευόμενος καὶ διαρρι-
πι3όμενος ανέΤτνευσε Τοῦ θεοῦ δεδωκόΤος Τὸ Ξῆν. αλλα μεΤα χρόνον όλίγον έκ Τοῦ πόνου
Τῶν πληγῶν απέθανεν έχων έν Χριατῷ Τὸ καύχημα δευΤέρου μαρΤυρίου. πόσοι Τε

15 αλλοι μονα3ονΤες έμαοΤί3ονΤο καθε3ομένου Γρηγορίου μέτα Βσλακίου Τοῦ λεγομένου
δουκός, πόσοι έπίσκοποι έκόΤιΤονΤο, πόσαι παρθένοι έΤῦΤιΤονΤο.

ΕίΤα ό αθλιος Γρηγόριος μέτα ΤαῦΤα παρεκαλει πανΤας κοινωνεῖν καίΤοι
εἰ κοινωνίαν ὴξίους παρ' αὐΤῶν έχειν, οὐκ ῆσαν αξιοι πληγῶν, εί δὲ ὥς φαῦλους έκοπ-τες,
Τί ὡς αγίους παρεκαλεις; αλλ' οὐδὲν ῆν αὐΤῷ προκείμενον ὴ Τα Τῶν αποσΤειλανΤων

εε πληρῶσαι καὶ Τὴν αῖρεσιν συαιῆσαι. δια ΤοῦΤο καὶ ανδροφόνος γέγονε καὶ δὴμιος καὶ
ῦβριατὴς καὶ δόλιος καὶ βέβηλος καὶ Τό όλον χριατομαχος ό ανόηΤος. Τὴν γοῦν Τοῦ
έπισκόπου θείαν οῦΤως έδίωξεν, ὡς μηδέ αποθανοῦσαν αῳεῖναι Ταφῆναι. καὶ ΤοῦΤ” αν
έγεγόνει καὶ αΤαφος έρρίφη, εἰ μὴ οί ῦποδεξαμενοι αῦΤὴν ὥς ίδιον νεκρὸν έξὴνεγκαν·
οῦΤω καὶ έν ΤούΤοις είχεν ανόσιον Τόν Τρόπον. καὶ γαρ καὶ χηρῶν καὶ αλλων ανεξόδων

εε λαβόνΤων έλεημοσῦνην έκέλευε Τα δεδομένα διαρπα3εσθαι καὶ Τα αγγεία, έν οίς έφερον
Τὸ έλαιον καὶ Τὸν οίνον, κατεασσασθαι, ίνα μὴ μόνον λαβὼν ασεβὴση, αλλα καὶ έργοις
ατιμα3·η Τὸν κόριον ακουσόμενος όσον οῦδέπω παρ' αὐΤοῦ· ιιέφ' όσον ὴΤίμασας ΤούΤους,
ἐμέ ὴΤίμασας‹‹.

Πολλα Τε έΤερα έποίει, α καὶ λόγου φρασιν ῦπεραίρει καὶ ακοὐσας Τις απιατα
εε νομίσειε. ΤαῦΤα δὲ δια Τοῦθ' οῦΤως α·τραΤτεν, έπεὶ μὴΤε έκκλησιαοΤικῷ κανόνι Τὴν καΤα-

ατασιν είχε μὴΤε αποσΤολικ·ῆ παραδόσει κληθεὶς ῆν ἐπίσκοπος· ὰλλί έκ παλατίου μέτα
οΤραΤιωΤικῆς έξουσίας καὶ φαν-τασίας απέσΤαλΤο ὥσπερ αρχὴν κοσμικὴν έγκεχειρισμένος.
δια ΤοῦΤο καὶ αρχόνΤων μαλλον ηῦχεΤο φίλος είναι ὴ ἐπισκόπων καὶ μονα3όνΤων. εί
ποΤε οῦν καὶ ό παΤὴρ ἌνΤὥνιος έκ Τοῦ όρους έγραφεν, ὥσπερ βδέλυγμα αμαρΤωλῷ

εε θεοσέβεια οῦΤως έβδελυσσετο Τα Τοῦ αγίου γραμμαΤα. εἴ ποΤε δέ βασιλεὺς ὴ οΤρα-
Τηλατης ὴ αλλος δικαατὴς έπέσΤελλεν, οῦΤω περιχαρὴς ἑγίγνέτο ὥς οί ἐν Ταῖς Παροιμίαις,
καθὼς σχεΤλια3ων έλεγεν ό λόγος· ››ὥ οἱ έγκαταλείπονΤες όδοῦς εῦθείας, οί Ι εῦφραι-
νόμενοι έπὶ κακοῖς καὶ χαίρονΤες έπὶ διασττροφῆ κακῶν‹‹. αμέλει Τοὺς μέν ΤαῦΤα

3 νεί. Ι. Ρεέτ. 5, 8 5Π. Είε Εαέίεεεμαε σετ τὁα1ίεεαεα Ρτεεαγέετ εαε Ααέίοεαίεα αεέ ]ε.1ιι.ιε.τ 341
εέείτέεείαασεα; ννεε Αααεα. ία:ι ίοὶἔεασεα εεαίίσεττ, ερίεὶτε είεα 339 εα 7/8 νεί. ερ. εαε. 3 (Β. 171, 24 8.)
9 δετερεταττιοα ναί. δ. 129 Ντ. 177 _ Ροέεαιοα νεί. 8.159 Ντ. 18 15 Βείεείιιε νεί. δ.19ο, 1
17 νεί. Αροί. εεε. 33, 2 (Ξ. 111, 2οΠ.) μασ σίε νοα 5εαννετί:2 ΝΟΟ 1911, 5ο31-3-3 εα3ε2ο3εαεα δέείίεα
ει.ιε σεα Ρεετατίεἰεα 16 νεί. ερ. εαε. 7, 48. (8. 176, 25 Ε.) 22 Πίε Τεαέε σεε Αὶ:αε.α.ννί.τσ
αι.ι.τ αίετ ετννεααί: 24 νεί. ερ. εαε. 4. 3 (Ξ. 173, 11) 27 νεί. Μέ. 25, 45 37 Ρτον. 2, 13. 14
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κομί3ονΤας έΤίμα χρὴμασιν, 'ΑνΤωνίου ί δέ ποΤε γραιμανΤος πέττοίηκε Τὸν δοῦκα Βαλακιον
καταππῦσαι Τῆς έπισΤολῆς καὶ ΤαὺΤην απορρίιμαι. αλλ' οὺ παρεῖδεν ὴ θεία δίκη, μεΤί
οὺ πολὺ γαρ Τόν λεγόμενον δοῦκα έπικαθὴμενον ίΤΤπω καὶ απερχόμενου εἰς Τὴν πρὡΤην
μονὴν έπιατραφεὶς ό ίππος καὶ δακὼν είς Τόν μηρόν κατέβαλε καὶ Τριῶν ὴμερῶν απέθανεν.

'Εκείνοι μέν οῦν οῦΤως έπραπτον καΤα πανΤων, έν δέ Τῆ 'Ρώμη συνελθόνΤες έπίσκοποί ε
που πενΤὴκονΤα Τοὺς μέν περὶ Εὺσέβιον ὥς ὺπόπΤους καὶ φοβηθένΤας έλθεῖν οὺκ απε-
δέξανΤο, αλλα καὶ Τα γραφένΤα παρ, αὺΤῶν ὴκόρωσαν, ὴμας δέ απεδέξανττο καί Τὴν
πρός ὴμας κοινωνίαν ὴγαπησαν. έως δὲ ΤαῦΤα έγίγνέτο, ῆλθεν εἰς γνῶσιν Τοῦ
βασιλέως ΚὼνοΤοτνΤος ῆ Τε έν “Ρώμη γενομένη σύνοδος καὶ Τα έν Τῆ 'Αλεξανδρεία καὶ
πααη Τῆ ανατολῆ κατα Τῶν έκκλησιῶν γεγενημένα, καὶ γραφει Τῷ αδελφῷ ΚωνοΤανΤίῷ ιο
καὶ λοιπόν αμφοΤέροις αρέσκει σὐνοδον γενέσθαι καὶ διαγνωσθῆναι Τα πραγματα, ίν'
οί μὲν αδικηθένΤες μηκέτι πασχωσιν, οί δὲ αδικοῦνΤες μηκέτι ΤοιαῦΤα Τόλμαν δὺνωνΤαι.
συνέρχονΤαι Τοίνυν από Τε Τῆς αναΤολῆς καὶ Τῆς δὺσεως έν Τῆ Σερδῶν πόλει πλέον
ὴ έλαΤτον ρο' Τόν αριθμόν ἐπίσκοποι. καὶ οί μέν από Τῆς δύσεως μόνοι ῆσαν έπίσκοποι
έχονΤες παΤέρα Τόν ”Οσιον, οί δὲ από Τῆς ανατολῆς έτι·ὴγονΤο μεθ' έαυΤῶν παιδαγωγοὺς ιε
καὶ συνηγόρους Μουσουνιανόν κόμηΤα καὶ 'Ησὺχιον Τόν καατρὴσιον, δι' οῦς καὶ προ-
θὺμως ῆλθον νομί3οιττες μέτ' έξουσίας αὺΤῶν παλιν πανΤα πραέτεσθαι. οῦΤω γαρ αεὶ
δια ΤοὺΤων φοβεροὺς έαυΤοὺς έδείκνυον οίς έβοὺλονΤο καὶ έπεβοὺλευον οίς αν αὺττοῖς
ἑδόκει. ὥς δέ απανΤὴσανΤες έωρακασιν έκκλησιαατικὴν δίκην μόνην γενομένην, ὥς
ἑωρακασι Τοὺς αφ' ἑκαατης έκκλησίας καὶ πόλεως κατηγόρους καὶ Τοὺς κατ' αὺΤῶν εο
έλέγχους, ὥς ἑωρακασιν Ἄρειον καὶ 'ΑοΤέριον, Τιμίους έπιοκόπους, ανελθόνΤας μέν
σὺν αὺΤοῖς, α-ποπηδὴσανττας δὲ απ' αὺΤῶν καὶ ἐλθόνΤας μεθ' ὴμῶν διηγουμένους Τε
Τὴν πανουργίαν έκείνων, ὡς ῦποπ-τοι είεν έν Τοῖς πραγμασι καὶ φοβοῦνται κρίσιν γενέσθαι,
μὴ έλεγχθῶσι παρ' ὴμῶν μέν συκοφανΤαι, παρα δὲ Τῶν ἐπλασανττο κατηγόρων, ὥς
αὺΤοὶ πανΤα ὺποβαλόνΤες καὶ Τα ΤοιαῦΤα μηχανησαμενοι. ΤαῦΤα συνορῶντες, καίΤοι εε
μέτα οπουδῆς έλθόνΤες, νομίσανΤε5 μηδὲ ὴμας α·πανΤαν ὡς φοβουμένους, ὥς ἑωρακασι
καὶ Τὴν ὴμῶν προθυμίαν, αποκλείουσιν ἑαυ-τοὺς έν Τῷ παλατίῳ· έκεῖ γαρ ῷκουν. ὶ καὶ
λοιπόν αλλὴλοις σννελαλουν· 'ὴλθομεν έπ' αλλοις καὶ αλλα βλέπομεν· απηνΤὴσαμεν
μεΤα κομ·ὴΤων καὶ χωρίς κομἠΤων ὴ κρίσις γίνέται· καΤακρινόμεθα ὶπανΤως. ο'ίδαΤε

1 Βίε Οεεεαίεατε νοα σετα δαείεετίεαέ ὶίαετ σεα εοαεί: αίεατ αεεεαεέεα Βιατ Βείεεὶμε αεί: Αέαεα. νίέε
Ααέοαίί 86 (Μίεαε 26, 964) ία σεα Βίαεείαείεεα εμείῖίατίίεαετ ετεεαίέ. Πεαεεα αεί: είε είεα μαέετ σεα1
ρτεείεεέμε Αεεγρέί Νεετοτίμε ειιἕείαεεεα, σ. α. εαετ 345 νοτ σεαι 26. ]ι1αί, σετα Τοσεεέεε Οτεεοτε
3 Νεεα νίτε Αατ. 69 ίεε σίε 1. Ξέετίοα ῦαείτειι 5 νεί. εροί. εεε. 20, 3 (8. 1ο2, 7) 8 νεί. εροὶ.
εεε. 36, 1 (5. 114, 1 Νο1ε); εροί. εσ Οοαετ. 4, 3 (5. 282, 3); ι.ιαι:εα Ξ. 2ο7, 27 13 Βίε Βετετείίμαε σετ
δγαοσε νοα δετσίίιτε ίεί: αίαείεαέὶίεα σετ Τείεεεαεα Ιείσετ εεατ σϋτίέίἕ (νεί. Ξ. 113, 268. Νο1ε); ιῖιαετ σεα
Ηετεεαε νεί. Βσ. ΙΙΙ Πτα. 948. 14 Ζατ Ζε.α1 νεί. Ξ. 123, 29 Νοέε 15 νεί. 211 σεα αείσετι Βεεττιέεα
8. 114, 8 Νοτε 17 Κερα. τιιτα 15. Ρεεέατίεί: έν ΤοὺΤῳ ί= 342) έγένέτοὴ σὺνοδος ὴ ένἰερδικη. καὶ
καταλαβόντες οί 'Αρειανοὶ είς ΦιλιΤιπόπολιν αΤτέοΤρεψαν° ό γαρ Φιλαγριος αὺΤοῖς ΤοῦΤο σννεβοὺλευσεν ἐκεῖ.
νεί. Ξοίττ. ΙΙ 2ο, 9. Ραίίεμτίμε, σετ εαεταεὶίεε Ρτεείεεϊμε Αεεγρτί, αετ νοττι Οεαίετ σεε Κοαεὶεαέίμε, εμε
Ραίίίρρορεί, σίε Οτίεαέείεα αετεέεα. Νεεα Ααὶεααμαε ίατετ Ροτσετααεεα σατεα σίε Ααεασίεασετ (νεί. Βεατεί-
αεα σ. οτίεαέ. Βγαοσε ε. 158.; ΩΞΕΙ.. 65, 58, 148.) αίεὶέετι είε ίατε Βίέεμαεεα ία Ραίίίρρορεί εὶ:›. Αταεα. αεί:
ία ε.ί.Ιεα εείαεα δεατίίτεα αίεαέε σενοα αετίεαέεε 21 νεί. εροί. εεε. 46, 3 (8. 122, 24) ιι. αατεα δ. 192, 12
298. νεί. εροί. εεε. 37, 7 (Ξ.116,118.); 44, 2_4 ($.121,138.)
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12 δὺνανΤαι Κ 13 Σερδῶν ΒΚ Σαρδῶν ΚΡΟ 14 Τόν -)- Τόν Β 16 κασΤρίσιον ΒΚΟ κανσΤρί-
σιον Ρ 17 αὺΤῶν παλιν ~ ΒΕ 18 αν Β έαν ΚΡΟΒ 19 γενομένην ΒΒ γινομένην ΚΟ γιγνο-
μέν·ην Ρ | γενομένην -)- χωρὶς κόμιΤος καὶ σΤραΤιωιΤῶν Β 21/22 σἶἶνελθόιττας μέν Μ αὺΤοῖς Ρ 22 απο-
δημὴσανΤας Β 24 Τῶν) ὥν ΚΟ 25 ὺποβαλλονΤες Β 29 κατακριναμεθα Β*
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-ῃ·ανΤες Τα προαταγματα· έχουσιν οί περὶ ”Αθανασιον Τα έν Τῷ ΜαρεώΤη ὺπομνὴματα,
έξ ὥν αὺΤός μὲν καθαρί3έται, ὴμεῖς δέ καταισχυνόμεθα. Τί δὴ οῦν μέλλομεν; Τί βραδὺ-
νομεν; πλασώμεθα προφασεις καὶ απέλθωμεν, μὴ μένονΤες καΤακριθῶμεν. βέλΤιον φεὺ-
γονΤα3 έρυθριαν ὴ έλεγχθένΤας συκοφανΤας κοπακρίνεσθαι. έαν φὺγωμεν, δυναμεθα

5 πως καν Τῆς αὶρέσεως προίατασθαι· δέ καὶ φεὺγονΤας ὴμας καΤακρίνωσιν, αλλ'
έχομεν βασιλέα προαταΤην Τόν μὴ αφιενΤα ὴμας ὺπό Τῶν λαῶν έκβαλλεσθαι από Τῶν
ὲκκλησιῶνί.

ΤοιαῦΤα μέν οῦν ἐκεῖνοι διελογί3ονΤο· 'Όσιος δέ καὶ οί αλλοι παικτες έπίσκοποι
πυκνόΤερον αὺΤοῖς έσὴμαινον Τὴν προθυμίαν Τῶν περὶ 'Αθανασιον καὶ ώς 'έΤοιμοι πρὸς

ιο απολογίαν είσὶν έτταγγελλόμενοι διελέγχειν ὺμας συκοφανΤας”, έλεγόν Τε 'εἰ φοβεῖσθε
Τὴν κρίσιν, Τί απηνΤατε; έδει γαρ ὴ μὴ ἐλθεῖν ὴ ἐλθόνττας μὴ φεὺγειν'. ἐκεῖνοι ΤαῦΤα
ακοὺονΤες καὶ μαλλον καταπλὴξανΤες απρεπεατέρα Τῆς έν 'ΑνΤιοχεία προφασεως αλλη
προφασει χρησαμενοι, ώς βασιλέως αὺΤοῖς έπινίκια κατα Περσῶν γραςμανττος, έπεχείρησαν
φεὐγειν. καὶ ΤαὺΤην Τὴν πρόφασιν οὺκ αίδεσθένΤες έπεμψαν δι' ΕὺσΤαθίου πρεσβυΤέρου

ίε Τῆς καΤα Σαρδικὴν έκκλησίας. αλλ' οὺδέ οῦΤως αὺΤοῖς ὴ φυγὴ καταθυμίως απέβη°
εὺθὺς γαρ ὴ αγία σὺνοδος, ῆς προὴγορος ῆν ό μέγας ”Οσιος, έγραψεν αὺΤοῖς φανερῶς·
ίὴ απανΤὴσαΤε απολογησόμενοι πρός Τας έπιφερομένας καθ' ὺμῶν κατηγορίας καὶ
ας είργασασθε συκοφανΤίας, ὴ γινώσκέτε όΤι ὺμας μέν ώς ὺπευθὑνους ὴ σὐνοδος κατα-
κρίνει, Τοὺς δέ περὶ 'Αθανασιον έλευθέρους καὶ καθαροὺς από πασης αἱΤίας αποφαίνεΤαι'.

20 ἐκεῖνοι Τοίνυν ὺπό φόβου Τοῦ συνειδόΤος ὴλαὺνονΤο μᾶλλον ῆ Τοῖς γραμμασιν έπείθονΤο·
καὶ γαρ Τοὺς αδικηθένΤας παρ' αὺΤῶν όρῶνΤες οὐδὲ πρός Τοὺς λέγονΤας έπεατρέφονΤο,
αλλ' όξὺΤερον έφευγον.

Ἑκείνων μέν οῦν οῦΤως αὶσχρῶς καὶ αΤΤρέπῶς γέγονεν ὴ φυγὴ, ὴ δέ αγία σὺνοδος
ὴ από λε' καὶ πλέον έπαρχιῶν συναχθεῖσα έπιγνοῦσα Τὴν Τῶν ”Αρειανῶν κακοήθειαν

25 ἐδέξατο Τοὺς περὶ 'Αθανασιον εἰς απολογίαν περὶ ὥν πέπόνθασι κακεῖνοι κατηγόρησαν,
καὶ οῦΤως απολογησαμένους, απερ έν Τοῖς έμπροσθεν εἰρὴκαμεν, απεδέξατο καὶ ὺπερ-
εθαὺμασεν, ὥατε αὺΤοὺς Τε καὶ Τὴν κοινωνίαν αὺΤῶν αγαπῆσαι καὶ γραψαι παιτταχοῦ
γραψαι Τε καὶ εὶς Τὴν έκαοΤου παροικίαν καὶ μαλιοΤα είς 'Αλεξανδρειαν καί Τὴν Α'ίγνΤιΤον
καὶ είς Τας Αιβὺας, 'Αθανασιον μέν καὶ Τοὺς σὺν αὺΤῷ καθαροὺς καὶ πασης μέμψεως

80 ὲκΤὸς είναι, Τοὺς δέ κατ' αὺΤῶν γενομένους συκοφανΤας κακοὺργους καὶ πανΤα μαλλον
ὴ ΧρισΤιανοὺς Τνγχανειν. απέλνσαν γοῦν αὺΤοὺς μέτ' είρἠνηει ί καθεῖλον δὲ
ΣΤέφανον καὶ ΜηνόφανΤον, 'Ακακιον 1 καὶ Γεώργιον Τόν έν Ααοδικεία, Οὺρσακιον καὶ
ΟὺαλενΤα καὶ Θεόδωρον καὶ Ναρκισσον. Γρηγόριον γαρ Τόν από βασιλέως εἰς “Αλεξαν-
δρειαν αποαταλένΤα οῦΤως απεκὴρυξαν ὥς μηδέ όλως ἐπίσκοπον γενόμενον μηδὲ όφείλονΤα

35 Χριατιανὸν όνομα3εσθαι. ὴκὺρωσαν γοῦν καὶ ας έδοξε καταατασεις ποιεῖσθαι προσ-
ΤαξανΤες μηδέ αὺΤας όλως έν έκκλησίαις όνομα3εσθαι δια Τό καινόν Τῆς παρανομίας.

88. νεί. ι.ιαί:εα 5. 207, 28; εροὶ. εεε. 42, 7 (Β. 12ο, 48.) 11 νεί. εροί. εεε. 36, 3 (8. 114, 14) 12 νεί.
οαεα 8. 188, 37 13 Πετ δίεἕ ιῖιαετ σίε Ρετεετ εεαείατ σετ ιῖιαετ είαε Βεεσί: ίτι Ασίεαεαε 21.1 εεία, Βαίὶο-
ετοτἕίαε εσ. Βίσε2 Ξ. 213, 1 14 Βετ Ρτεεαγτετ Ε. τιι.ιτ αίετ; εε ίεί: ίατετεεεεαέ, 211 ετίεατεα, σεβ εία
Κίετίίτετ σεε Ρτοεοεεαεε, εεεεα σεα σίε Οτίεαέείεα αεεοασετε αείτίε Κίεεε ίαατεα (νεί. ΌΒΕΕ 65, 58, 8; 66,
1), εαί Βείέεα σετ Οεἔαετ εείαεε Βίεεαοίε εέεαί: 24 Ζμ σετ Ζεαί σετ Ρτονίτιεεα νεί. εροί. εεε. 1, 2
(Ξ.87, 17); 37, 1 (8. 115, 13): νεί. μτιτεα 8.198, 78. 25 νεί. σίε δγτιοσείεεατείαειι Πτ1τ.988.
28 = εροὶ. εεε. 37 (8. 1158.) 328. νεί. εροί. εεε. 47, 2_3 ($.123, 58.)
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192 Ηίεέοτίε Ατίεμοτμττι 18,1_19,4.

Οῦττω μέν οῦν 'Αθανασιος καὶ οί σὺν αὺΤῷ απελὺθησαν μεΤ” είρὴνης, Τα Τε γραμματα
ἐν Τῷ Τέλει γέγραπται δια Τό μῆκος Τῆς έπιατολῆς, καὶ ὴ σὺνοδος διαλέλυΤαι, οί δὲ καθ-
αιρεθένΤες δέον καὶ οῦΤως ὴρεμεῖν, οὶ δέ καὶ μέτα Τὴν οῦΤως αίσχραν φυγὴν κατελθόνΤες
ΤοιαῦΤα έδρασαν, ώς έκ ΤοὺΤων μικρας αὺΤῶν Τας προΤέρας δειχθῆναι πραξεις. έττειδὴ
γαρ οὺκ ὴθέλησαν αὺΤοῖς οί έν 'Αδριανουπόλει κοινωνῆσαι ὥς φυγοῦσιν από Τῆς συνόδου
καὶ ὺπευθόνοις γενομένοις, ανἠνεγκαν βασιλεῖ ΚωνατανΤίῷ καὶ πεποιὴκασιν από Τῆς
έκεῖ καλουμένης Φαβρικος δέκα λαικῶν α·ποΤμηθ·ῆναι Τας κεφαλας ὺπουργοῦνΤος αὺΤοῖς
καὶ εἰς ΤοῦΤο Φιλαγρίου παλιν έκεῖ κόμηΤος γενομένου. καὶ ΤοὺΤων Τα μνὴματα πρὸ
Τῆς πόλεώς έατιν, απερ παρερχόμενοι καὶ ὴμεῖς έωρακαμεν. είΤα ῶσπερ κατορθώσανΤες,
όΤι δια ΤοῦΤ' έφυγον, ίνα μὴ ἐλεγχθῶσι συκοφανΤαι, αΤτερ έβούλονΤο, ΤαῦΤα καὶ βασιλεὺς
έκέλευε. πέποιὴκασι γοῦν καὶ από Τῆς 'Αλεξανδρείας εἰς Τὴν 'Αρμενίαν έξορισθῆναι
πρεσβυΤέρους δὺο καὶ διακόνους Τρείς. καὶ 'Αρειον μέν καὶ 'Αατέριον, Τόν μέν από Πέτρων
Τῆς Παλαιατίνης, Τόν δέ από Τῆς 'Αραβίας, έπισκόπους Τοὺς αποπηδὴσανΤας απ' αὺΤῶν
οὺ μόνον έξώρισαν είς Τὴν ανω Αιβὺην, αλλα καὶ ῦβρεων μέτασχεῖν αὺΤοὺς πεποιὴκασι,
Αοὺκιον δὲ Τόν Τῆς 'Αδριανουπόλεως έπίσκοπον, έπειδὴ έβλέπον πολλη Τῆ καΤί αὺΤῶν
παρρησία χρώμενον καὶ έλέγχονΤα αὐΤῶν Τὴν ασέβειαν, πέποιἠκασι παλιν, ὥσπερ καὶ
πρόΤερον, αλὺσεσι σιδηραῖς δεθῆναι Τόν Τραχηλον καὶ Τας χεῖρας καὶ οῦΤως έξώρισαν·
ένθα καὶ έΤελεόΤησεν, ὥς έκεῖνοι γινώσκουσι. καὶ Διόδωρον μέν ἐπίσκοπον έκΤο-
πί3ουσιν, 'Ολύμπιον δέ Τόν από Αίνων καὶ Θεόδουλον 'Τόν από Τῆς Τραιανουπόλεως,
αμφοΤέρους από Τῆς θρακης έπισκόπους, αγαθοὺς καὶ όρθοδόξους ανδρας, έττειδὴ έωρακασι
μισοῦνΤας Τὴν αίρεσιν, διέβαλον, Τό πρῶΤον μὲν οί περὶ Εὺσέβιον καὶ έγραψε βασιλεὺς ί
ΚωνοΤανΤιος, Τό δεὺΤερον δὲ ὺπέμνησαν οῦΤοι. ῆν δὲ Τα γραφένΤα μὴ μόνον έκβαλλεσθαι
Τῶν πόλεων καὶ Τῶν έκκλησιῶν αὺΤοὺς, αλλα καὶ κεφαλικὴν διδόναι δίκην, εί που εὺρεθεῖεν
οῦΤοι. ΤοῦΤο δέ εἰ καὶ θανμαατόν, αλλ' οὺκ αλλόΤριον Τῆς προαιρέσεως αὺΤῶν,
ως γαρ μαθόνΤες Τό ΤοιοῦΤον από Τῶν περὶ Εὺσέβιον καὶ ὥσπερ κληρονόμοι ής ασεβείας
καὶ Τῆς προαιρέσεως αὺΤῶν ΤυγχανονΤες ὴθέλησαν ώς οί πατέρες αὺΤῶν έν Τῆ Θρακη,
οῦΤω καὶ οῦΤοι έν Τῆ 'Αλεξανδρεία φοβεροὺς έαυΤοὺς δεῖξαι, καὶ ποιοῦσι γραφῆναι,
ὥατε Τοὺς λιμένας καὶ Τας είσόδους Τῶν πόλεων Τηρεῖσθαι, μήπως δια Τὴν από Τῆς
συνόδου συγχώρησιν έπανέλθωσιν είς Τας έκκλησίας. ποιοῦσι δέ γραφῆναι καὶ Τοῖς
έν 'Αλεξανδρεία δικασΤαῖς περὶ 'Αθανασίου καὶ πρεσβατέρων Τινῶν έξ όνόμαΤος, ίνα,
ε'ίΤε ἐπίσκοπος είΤε Τις έξ έκείνων εὺρεθείη Τῆς πόλεως ῆ Τῶν όρων αὺΤῆς έπιβας, έξῆ
Τῷ δικααιῆ Τῶν εὺρισκομένων Τας κεφαλας αποΤέμνειν. οῦΤως ὴ ίουδαικὴ νέα αίρεσις
οὺ μόνον αρνεῖΤαι Τόν κὺριον, αλλα καὶ φονεὺειν μεμαθηκεν.

11. Βεε Ξεατείαετι σετ Βγαοσε νοα Ξετσίαε (= εροὶ. εεε. 428.) ίε1 ετα Εασε σετ Ξεατίίὶ: νετὶοτεα εεεεαεεα
7 Ια Αστίεαορεί αείετισ είεα αεεα Νοε. σίἕα. οτ. Χί 32 είαε Βεατίεε εεμέετίε ετ ε.τττ1οτμ111 8 Ραίίεἔτίμε,
σετ οδεα Ξ. 188, 16 μ. 19ο, 17 Νοέε ετίνεαατε, έκεῖ κόμης = μίεετίμε ρτεείεετί ρτεείοτίο? 9 Αταεα.
ννί.τσ 346 εμί εείαετ Βείεε αεεα Ατιέίοεαίεα σοτί: νοταείἕεαοτααιεα εεία, νεί. μι:ιί:εα Ξ. 194, 14 Νοέε 11 Πίε
νεταεααμαἔ ννίτσ αμτ αίετ ετννεαατ, νεί. Ξ. 194, 3 121. νεί. εροίοἔ. εεε. 48, 2 (Ξ. 126 α.τ. 54. 61) μασ
οαεα Ξ. 19ο, 21 15 Ι..μείμε αεττε εα σετ Ξγτιοσε ίμ δετσίίτε τείὶἔεαοαπαεα (οαεα Ξ. 126 ατ. 59 , σεε
εεαέ εμεα εμε σετι Ααεεαμὶσίεμαεεα σετ Οτίεατεὶετι ία Ξετσίαε εεμεα Ι... αετνοτ, ΟΞΕΙ.. 65, 55, 21); σεαεεα
ννμτσε ετ εαεεεετείτ, νεί. σε ίμεε 3, 3 (8. 7ο, 3) 18 Βίοσοτ νεί. 8. 185, 16 19 Οὶγαιρίμε 1νε.τ ία
δετσίὶτε (Ωεα. Ξετσίε. ΧΙΠ, Ητὶτ. 95 εοσ. νετοα. Ι.Χ ί. 1ο4Β ατ. 51), ετ ντμτσε σμτεα σεα Ρτοεοαεμί Βο-
τιεέμε ίεοτιεέ μααεαετιατ) εαεεεεέεέ, σε ίμεε 3, 5 (8. 70, 11) _Ταεοσμί, ε. οίσεα 8. 12ο, 22 Νοέε, σεε Τοσεε-
μττεί.ί εεεεα ίαα ννε.τ αοεα αεεα Ξετσίαε ία Κτεἱί; 288. νεί. σίε Αμίαεαμαε νοα Εσίαέετι μασ
δετείεα εεἔεα Αταειιεείμε μασ εείαε Αααεμεετ, εροὶ. εεε. 54, 3 (Ξ. 135, 7); 56, 2 (Ξ. 136, 14)
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εεέ -Ο
ωιι ›- 1Οὺδέ οῦΤω δέ ὴρέμουν, αλλ' ο παΤηρ Της αιρεσεως αυΤων ιιπεριερχε-Ται

ὡς λέων 3ηΤῶν Τίνα καταπίη‹‹, οῦΤως οῦΤοι δημοσίου δρόμου Τὴν ἐξουσίαν λαβόνΤες
καὶ περιερχόμενοι, όν αν ηὺρισκον όνειδί3ονΤα ΤοὺΤοις Τὴν φυγὴν καὶ μισοῦνΤα Τὴν
ἀρειανὴν αίρεσιν, ΤούΤους έμασΤι3ον, έδέσμενον, ἐποίουν ἐξορί3εσθαι Τῆς ὶδίας παΤρίδος,

6 φοβεροὺς Τε έαυ-τοὺς οῦΤως έποίουν, ώς πολλοὺς μέν ὺποκριΤας ποιῆσαι, πολλοὺς δέ
εἰς έρημίας φεὺγειν ὴ ΤοὺΤοις βοὺλεσθαι καν όλως συνΤυγχανειν. ΤοιαῦΤα ῆν αὺΤῶν
μέτα Τὴν φὺγὴν Τῆς μανίας Τα ΤολμὴμαΤα. καὶ γαρ καὶ δρῶσιν αλλο Τι καινόν, όπερ
Τῆς μέν αὶρέσεως αὺΤῶν έατι καΤαλληλον, οῦπω δὲ πρόΤερον ὴκοὺσθη, αλλ' οὺδέ Ταχα
γενὴσέταί ποΤε οὺδέ παρα Τοῖς ασελγεατέροις Τῶν Ἑλλήνων, μὴΤιγε ΧρισΤιανοῖς. Τῆς

10 γαρ αγίας συνόδου πρεσβευΤας αΤΤοατειλασης έπισκόπους, ΒικένΤιον μέν Τόν απο
Κῦΐὶῖὐΐὶῖ ίἔατι δέ αῦΤη μηΤρόπολις Τῆς Καμπανίας), ΕὺφραΤην δέ Τόν από Ἄγριππίνης
(έσΤι δέ καὶ αῦΤη μηΤρόπολις Τῆς ανω Γαλλίας), ῖνα, ὡς ὴ οὺνοδος έκρινε, συγχωρὴση
βασιλεὺς είς Τας έκκλησίας Τοὺς έπιοΤ‹όπους έπανελθεῖν, έπειδὴ καὶ αὺΤός έξέβαλε, γρα-
ιμανΤός Τε καὶ Τοῦ εὐσεβεαταΤου ΚώνσΤανΤος Τῷ αδελφῶ έαυΤοῦ καὶ συο-ιῆσανΤος Τοὺς

15 έπισκόπους. οί θαυμαατοὶ καὶ πρός πανΤα Τολμηροί, ώς έωρακασιν αὺΤοὺς έπὶ Τῆς
'ΑνΤιοχείας, βουλεὺονΤαι μὲν κοινῆ, 'μόνος δὲ ΣΤέφανος αναδέχέται Τό δραμα ώς έπι-
Τηδείως έχων περὶ Τα ΤοιαῦΤα. μισθοῦνται Τοίνυν πόρνην δημοσίαν έν αὺΤαῖς Ταῖς
. . 2 . . . . . . . .. . Ε. . ..ημεραις Του αγιωΤατου πασχα και γυμνωσανΤες ΤαυΤην έτταφιασι ννκττος υφρατη Τῳ
έπιοκόπῳ. καὶ ὴ μὲν πόρνη Τό πρῶΤον νομίσασα νεώΤερον είναι Τόν καλέσανΤαὶ

εο προθὺμως ὴκολοὺθει, ώς δέ ριφεῖσα παρ” έκείνων είδε κοιμώμενον Τόν ανθρωπον καὶ μὴ
εὶδόΤα Τό γιγνόμενον, είΤα ώς καΤενόησε καὶ είδε πρεσβὺΤου πρόσωπον καὶ έπισκόπου
καταοΤασιν, εὐθὺς αναβοὴσασα Τὴν βίαν έβόα. έκεῖνοί Τε ὴξίουν σιωπαν καὶ κατα-
ςμεὺδεσθαι Τοῦ έπισκόπου. ὴμέρας Τοίνυν γενομένης διατεθρὺληΤο Τό πραγμα καὶ
πασα ὴ πόλις συνέτρεχεν, οί Τε από Τοῦ παλαΤίου έκινοῦνΤο θαυμα3οιττες Τὸ θρυλοὺ-
μενον καὶ αξιοῦνΤες μὴ σιωπηθῆναι ΤοῦΤο. γέγονε Τοίνυν κρίσις, καὶ ό μέν έταιροΤρόφος
ὴλεγξε Τοὺς έλθόνΤας έπὶ Τὴν πόρνην, ἐκεῖνοι δέ Τόν ΣΤέφανον· ῆσαν γαρ αὺΤοῦ κληρικοί.
ό μέν οῦν Στέφανος καθαιρεῖΤαι, καὶ γίγνέται ανΤ' αὺΤοῦ ΑεόνΤιος ό απόκοπος, ίνα μόνον
μὴ λείπη Τῆ αρειανῆ αὶρέσει προσΤαΤης.

1 1. Ρεττ. 5, 8 1ο Βίε θεεεασέεεαεέέ είαε εμ Οεεετα 343 (Ζ.18) αεεα Αατίοεαίεα εα. νίαεεαέίμε
ν. Οερμε αε.ὶ:ια·ι εα σετ Ξγαοσε νοτι Ξετσίίτε (Ξ. 124 ατ. 15) 1εί1. Εμρατετεε ν. Κόία ἰεαίί: ία σεα Ι.ίεί:εα
σετ Ξςταοσε, ντοαὶ ννεεεα σετ σεαιαετίο τμεταοτὶεε (Ξγαοσε νοα Κόὶα 346, Εεααε Π 615 Ω). “Π1σ1. α. ε. Π
8, 54_1ο, 3 αετ είαε νοα Αταεα. μαεααεαείεε ίἔαετὶίείετμαε. Βεαεεα αίαττε σίε Οεεεαστεεαείτ σετ
Ξετεέεεοε (Ρ) Ξείίεαμε (οα ΞεΙνίεαμε?) 121. Εατερτίεαέ σετα Ιααείτ νοα Πτίτ. 96 (ΟΞΕΙ. 65, 183,
178. μ. Ρετ.) 14 Βετ Βτίεί σεε Κοαετεαε εα Κοαετεατίμε ίεί: αίεαί: εταεὶτεα; Αταεα. εροί. εσ Οοαεέ.
6,4 (Ξ. 283, 12) ετννεααέ ίαα ίτμτε; σίε Βτίείε αεί Ξοίιτ. Π 22,5 (ετ ίεαίέ ία σετ ίσεεεετεμ Ξοί1;τ.-ί.Ϊαετ-
ίίείετμαα), αεί Ραίίοετ. ΠΙ 12 (σετ εοιαεε τετμαι ρτίνετε.1Τ.ια1 Εμετεταίμε, σετ ίίίτ Κοαεέεαε σίε νετ-
αεασίμαεεα αεί Κοαετεαέίαμε ίιίατέε, ίεέ εμεα ίίζιτ 345 σμτεα Οοσ. Ταεοσ. Χ 10,7 ίεεεεμἕτ. Ξίεατ ταεα
νοα σετ μαννεατεεαείαίίεαεα Ροτττιμίίετμαε σεε Βτίείεε εα, εο αεί: Ραίίοετ. αοεα επι αεετεα σεα Ξεεανεταείέ
εαἕεεεαεα), εαεαεο σεε Βεἱετετ Ειαετ σεα Ιααείτ αεί Ταστ. α. ε. ΙΙ 8, 55 (118, 178.) είασ Ρίίττίοαεα εμί
Οτμασ νοα ίιμαα α. ε. Χ 2ο (986, 1ο8.); νεί. Ξεακνεττε ΖΝΨ 34 (1935) 1394, μασ εροὶ. εσ Ωοαεέ. 2, 1 (Ξ.
28ο, 58. Νοέε) 16 Ξτεραεαμε ίεε Βίεεαοἱ νοα Ααέίοεαίεα, νεί. οαεα Ξ. 185, 8 Νοτε 27 Ξέεραεαμε
νιτμτσε ννοαί 343 εαεεεεέετ; ετ έεμεαέε ματετ ]μΙίεα ννίεσετ εμί, ]οα. Οατγεοετ. σε Ξ. Βεαγὶε 22 (ΙΙ 575
Α Μοαέί.). _ οαετ ίεεοατίμε νεί. σε ίμἔε 26, 3 (Ξ. 85, 27), ετ ννετ νοτι, Οεαμττ εία Ρατγἕίετ (Τασε. α.
ε. Π 1ο, 2), εεαότέε τμ σεα Ξεαιἰιίετα Εμείεαε (Ραίὶοετ. Π 3; Ξ. 14, 8), ννετ Ρτεεαγεετ ίτι Αατίοεαίεα
(Ραίὶοετ. ΠΙ 15; Ξ. 46, 1ο). Αταεα. Βετεέείίμαε σεε Ϊ... εατερτίεαί: αίεαί: σεα εοαετίεεα Βετίεατεα ὶίαετ ίαα.
ννεατεασ εείαεε Ερίείτορεέεε ίεί: ννεαίεεέεαε είαε έείὶννείεε Βετμαίἐναμ σετ εατίοεα. νεταείταίεεε εττείεαέ.
Βεί σεα1 ετίεα. Ηίετοτίοἕτ. (Ραίίοετ. Ξ. 215, 1 Βίσεε) αείθτ Ι.. μακαριος; ῖίατίεεαε ίεί: σεε Οαετεατεταίίσ εα σετ
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194 Ηίεέοτίε Ατίετιοτμαι 21,1_22, 1.

'Ο δέ βασιλεὺς ΚωνοΤανΤιος όλίγον Τι καΤανυγεὶς εἰς έαυΤὸν ὴλθε λογισαμενός
Τε έξ ών έδρασαν Τῷ Εὺφρατη όΤι καὶ Τα κατα Τῶν αλλων έπιχειρὴμαΤα ΤοιαῦΤα έατι,
Τοὺς μέν έξορισθέιττας από Τῆς “Αλεξανδρείας εἰς Τὴν 'Αρμενίαν πρεσβυΤέρους καὶ δια-
κόνους εὺθὺς απολυθ·ῆναι κελεὺει, γραφει δὲ εἰς 'Αλεξανδρειαν φανερῶς μηκέΤι διώκεσθαι
Τοὺς μέτα 'Αθανασίου κληρικοὺς Τε καὶ λαικοὺς. είΤα μέτα μῆνας που δέκα Τελευττὴ-
σανΤος Γρηγορίου μέταπέμπέται καὶ 'Αθανασιον μέτα πασης Τιμῆς, οὺχ απαξ οὺδὲ
δεὺΤερον, αλλα καὶ ΤρίΤον γραψας αὺΤῷ μὲν φιλικα, δι' ὥν θαρρεῖν καὶ έλθεῖν προέτρέπε.
πέμπει Τε πρεσβὺΤερον καὶ διακονον, ίν' έτι μαλλον θαρρῶν έπανέλθοι. ένόμι3ε γαρ
δια Τόν φόβον Τῶν πρόΤερον γενομένων όλιγωρεῖν με περὶ Τὴν έπανοδον. γραφει
δέ καὶ Τῷ αδελφῷ ἑαυΤοῦ ΚώνσΤανΤι, ίνα καὶ αὺΤός έπανελθεῖν με προΤρέψηΤαι. διε-
βεβαιοῦΤο γαρ ένιαυΤόν όλον έκδέχεσθαι Τόν 'Αθανασιον καὶ οὺκ αν ποΤε έπιΤρέιμαι μὴ
γενέσθαι Τινα καινοΤομίαν ὴ καὶ καΤασΤασιν φυλαττων 'Αθανασίω Τῷ έπισκόπῳ Τας
έκκλησίας.

ΟὺΤω δὴ οῦν γραψανΤος αὺΤοῦ καὶ προΤρει.μαμένου δια πολλῶν (καὶ γαρ καὶ
Τοὺς κόμηΤας αὺΤοῦ πεποίηκε γραψαι, Πολέμιον, Δατιανόν, Βαρδίωνα, Θαλασσον,
Ταῦρον καὶ ΦλωρένΤιον, οίς καὶ μαλλον πιατεὺειν ὴν), Τό δὲ όλον δεδωκὼς Τῷ θεῷ Τῷ
καὶ εἰς ΤοῦΤο κατανὺξανΤι Τόν ΚωνσΤανΤιον ῆλθεν 'Αθανασιος μέτα Τῶν σὺν αὺΤῷ
πρός αὺΤόν, γνησίως Τε αὺΤόν ἐώρακε καὶ απέλυσεν εἰσελθεῖν είς Τὴν πατρίδα καὶ Τας

εαἕεεεαεαεα Ξεεὶὶε είεαετ 2μί:τε8εασετ είε Αταεα. Ροίεττιίίτ. 1... εεαείτιὶ: αεεα σεα νοτννίιτίεα εείαετ Οεἕαετ
μασ σεαε Βματα αεί εείαεα Αααεαεετα εία Αείτεί: ἕετνεεεα 2μ εεία; νεί. μαέεα Ξ. 198, 2_3 1 Βίε νετ-
αεασίμαεεα εοεεα είεα ὶετιεε αία. 344 οσετ ετετ 345 ίεασ είαε Ξγαοσε ία Ααείοεαίεα ετεέέ, εμί σετ ττιεα
είεα ἔεἔεα σεε Ααεασὶεασ εεαετί εαετεαετε, νεί. σε εγαοσ. 26 (Ξ. 251, 17) μασ νοτ ε.ὶ.ὶεττ1 Ξεαννετέε ΖΝΨ 34
(1935) 1428. 38. Εε αεασείὶ: είεα μα1 σίε Ξ. 192, 1 1 ετινεαμτεα Κίετίὶιτετ. Πε Οτεἕοτ εμ1 26.1μαί345 ετετα,
ίεασ εὶεο σίε Βϋεὶ-ταετιίίμμε ί1Τ1 Ξερέετααετ 344 εέείτέ. Βεε Εσίίιτί: ίεί: σεαα αίεατ = ματεα ε. 23, 1
6 Νεεα σετα ]μαί 345 ίτεταεμ σίε νεταεασ.ὶμα3εα Ιεαἕεετα ία Οεαε, αεεασεττι Ατα. Με.τεεΙΙ σεεενομίεττ αεττε,
ΟΞΒ1.. 65, 146, 88., Ξμὶρ. Ξενετμε Π 37. Βεαεεα ννετ ετεί: ίίίτ Αταετι. σετ Βίίείτννεε αεί. 7 Πίε σ.τεί
Βτίείε εροὶ. εεε. 51 (Ξ. 132), ίιαετ σίε Πετεα ε. εροὶ. εεε. 52, 1 (Ξ. 133, 15. 16 Νοτε) 8 Βετ Βίεαοα
αίεθ Αεαίτεε, εροί. εεε. 51, 8 (Ξ. 133, 11). Πετ Ρτεεαντετ ννμτσε νοα Εσεεεε εατεεαστ (Ξ. 133, 6), ιινο Κομ-
ετεαέίμε 34 5 είεα εμίαίείί: (εεηεα Ξεεεαε Βεεεεέεα, εμί σεα εετεσε ίὶίτ σίεεε ]εα.τε αεία νετίείίὶ ίε1); επι 12. 5
345 ίεε Κ. ία Νίείαίε. νοα σίεεετα Ρεὶσεμε εεατίεα ετ εεεεα Ηεταετ σ. 1. σεα Βτίεί Το νοα είαεαι Βτίεί
εα Κοαεέεαε ερτίεατ Κοαετεαέίμε ία σετα ετεέεα Ξεατείαετι εα Αέαεα. εροί. εεε. 51, 4 (Ξ. 132, 21 8.). Αμε σεα
ιλἴοττεα ίνα καὶ αὺ-τός εεε. εεαείατ αετνοτεμεεαεα, Κ. αεδε εείαετι Βτμσετ εεστεαἕτ, Αταετι. 2μτ Βίὶεααεατ
εμ αεννεεεα; εμε Κοαετεατίμε' είἕαεα ίλἴοτεεα ίετ εαετ 2μ εαταεααιεα, σεβ ετ νετὶεαεέε, Κοτιετεαε εοίίε
Αέαεα. αεεα σετα Οτίεαί: εατίεεεεα; σεαα είίεία μαέετ σετ Βεσίαεμαε, σε.8 Αεαεα. εείαε Βεείεαμαεεα :μα:ι
Ηοίε ίτμ Ααεμσίεασ μασ εμ σεα Βίεεαόίεα εαατεεαε, ννετ εε Κοαετεατίμε ταόείίεα, Αεαεα. ννίεσετ είαεμεετεεα
(ετννεε εασετε Ξεαι.νε.ττ2 ΖΝΨ 34 (1935) 14ο). Βεα Αὶεκεαστίαετα εεατίεα Κομετεατίμε 356, ετ αεαε Ατα.
αμτ εμε Ρτεμασεεαείε 211 εείαεττι Βτμσετ σίε Βί.ίεί1ί1εα.τ εεετετέεέ, μαέεα Ξ. 21 1, 198. 14 Βίε νεταεασὶμαεεα
ίίαετ σίε Βίίεαίτεατ σεμεττεα Ιεαεε; Αταεα. τείεέε νοα Ασμίὶείε αεεα Ττίετ τμ Κοαεέεαε (εροί. εσ. ῦοαετ. 4, 5;
Ξ. 282, 81.), σεμα αεεα Βοτα (εροὶ. εεε. 52, 1; Ξ. 133, 14), νοα σοτί: 31113 ετ αεεα Αατίοεαίεα (ερόὶ. εεε. 54, 1;
Ξ. 134, 31) 15 Βίε Βεεττιέεα αεαεα αιίέ Αταεα. νεταεασεὶέ. _ Ροίεταίμε, αμτ αίετ, ννεατεεαείαίίεα σετ
Κοαεμί νοτα 1. 338. _ Βετίεαμε, εία εαεεεεαεαετ Βεεταέετ, σεεεεα Εεαεαείεμἱ Ξεεεα, Βτίεἱε σεε Είαεαίμε
Ξ. 1138. αεεεατίεαεα αετ. _ Βετσίοτι, εοαεί: μαὶοεαεααέ; οὶσ 11111: σεττι Αέαεα. Ρετίτ. Ατίεα. 4, 5 Ξ. 336, 2ο
εμ 363 ετνιτε.αα1:εα Εμαμεαεα μασ ρτεεροε. εεετί εμαίεμὶὶ ίσεατίεεα? _ Ταεὶὶεείμε (εο!) νεταεασείτε 11111
Αταεα. ία Ρετέεμ (εροί. εσ Εοαεέ. 3; Ξ. 28ο, 25); ετ ννε.τ εία εεατ είαίίμίὅτείεαετ Βεεττιτετ ε. Ξεεεα ε. ε. Ο. 289
_Τεμ1·ι1ε, ρτεείεεὶτμε Ρτεείοτίο Ιτεὶίεε 355/6, εΙε αοαετ Βεειτιέετ νίείίεεα αεεεμέίτ νεί. Οοσ. Ταεοσοε.
ρτοεοροἔτεραίε αεί Οοσείτον. _ Ρίοτεατίμε, Ρτεεἱεείτμε ρτεετοτίο ίἱείίίετμττι 357_όο, Κοαεμὶ 361, Ξεεεὶτ
ε. ε. Ο. Ξ. 156.
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ἐκκλησίας γρὰψας καὶ τοῖς κατὰ τόπον δικασταῖς, ἐπειδὴ πρότερον προοπὰξας ἦν φυ-
λόειπεσθαι τὰς διόδους, ῖνα ὰκὼλυτον αωσι τὴν πὰροδον. εῖτα του ἐπισκόπου 2
ἀποδυρομἐνου περὶ ὥν ὶ πεπονθε καὶ περὶ των κατ' αὐτοῦ γραφέντων παρ' αὐτοῦ παρὰ- Μ 72ο Α
τιθεμἐνου τε, μὴ πὰλιν μετὰ τὴν ὰποδημίαν διαβολαὶ γένωνται παρὰ τῶν ἐχθρῶν, καὶ

ελἐγοντος· 'κὰλει τουτους. ὶεὶ βουλει, (ἔξεοτι γὰρ ἑστὰναι τουτους δι, ὴμᾶς) καὶ διε- 13357
λἐγχομεν αὐτουςζ τοῦτο μὲν οὐ πεποίηκε, πὰντα δὲ, όσα πρότερον ἐκ διαβολῆς ἦν
γραφέντα κατ' αὐτοῦ, ἀναιρεθῆναι ταῦτα καὶ ὰπαλειφηναι κελεὐει διαβεβαιωσὰμενος·
'μηκέτι τοῦ λοιποῦ διαβολῶν ὰνεχεσθαι, ἀλλ' εῖναι βεβαἰαν καὶ ἀμεταβλητον τὴν προαί-
ρεσιν”. καὶ τοῦτο οὐχ ὰπλὥς ἕλεγεν, ἀλλ' ὁρκοις ἐπεσφρό·γι3ε τους λόγους τὸν θεόν 8

ιο ἐπὶ τουτοις καλῶν μαρτυρα. πολλοῖς γοῦν καὶ ἑτἐροις λόγοις προτρεψὰμενος αὐτὸν
καὶ θαρρεῖν παρακελευσὰμενος γρὰφει πρὸς τους ἐπισκόπους καὶ τους δικαοτὰς ταυτα·

Νικητής Κωνστὰντιος Μέγιστος Σεβαοτὸς ἐπισκόποις καὶ κληρικοῖς τῆς καθολικῆς 233 1
ἐκκλησίας. Β

οὐκ ὰπελείφθη της του θεου χαριτος ὁ αὶδεσιμὼτατος. . . .
15 (Ἑγρὰφη ὀπίσω εὶς τὸν ξεό λόγον καὶ ἔοπιν ἐξ ὁλοκλὴρου ὁιιοία ταυτης.)

Ἑτἐρα ἐπιστολὴ 3
Κωνσπαντίου πρός τὸν τῆς “Αλεξανδρείας λαόν.
Σκοπόν ποιουμενοι τὴν ὑμστέραν ἐν άπασιν εὐνομίαν . . .
(Ἑγρὰφη καὶ αυτη ὁμοίως εὶς τὸν αὐτὸν ξε| λόγον καὶ διὰ τὸ μηδὲν παραλὰσσειν κατελείφθησαν

20 νῦν ὰγραφοι.)

Ἑτἑρα ἐπιστολή

Νικηει-ὴε Κωνσπαντιος Αυγουοπος Νεοτορίῳ ὲπὰρχῳ Αἰγυππου.
Φανερόν ἐσπι πρὸ τουτου πρόοπαξιν ὴμετέραν γεγενῆσθαι, ῶσπε κοπὰ της υπο- Ω

λήψεως 'Αθανασίου τοῦ αὶδεσιμωτὰτου ἐπισκόπου γρὰμμαπὰ τινα ευρίοκεσθαι, ταῦτὰ
εετε συνἐοτηκεν ἐν τη τὰξει τῆς σῆς καθοσιώσεως εῖναι. βουλόμεθα τοιγαροῦν, ὶνα ἡ

δεδοκιμασμἐνη ὴμῖν νηφαλιόττις σου πὰσας τὰς ἐπιοτολὰς όσας ὰν περὶ του όνόματος
τοῦ προειρημἐνου γενομένας ἐν τη ὑπὸ σὲ τὰξει ἀκολούθως τη ἡμεπερα ταύτῃ κελευσει
εὶς τὸ ὴμέτερον κομητὰτον ἀποοπείλη.

2 νεὶ. οδειει 5. 192, 28; εροὶ. εεε. 55, 6 (8. 136, 1) 5Π. νεὶ. ιιιετειπ Οεεὶιιε Ξ. 2ο8, ΙΕ. Ιιι Κιιἰὶειε' Βοτὶεὶπτ
Ι:ι. ε. Χ 2ο (ο86, ι8£ῖ.; Βοὶσ. ΙΙ 23. 33Η. δο2οσι. ΠΙ 2ο, ιςιῖ. 'Πιὰι:. Ι1. ε. ΙΙ Ι2. ι_3 εεὶπεὶδειε Β. ειιιε) ϋδει·
νετὶαειιπαὶυιιεειε Βεττεαε Ζιιὶεεευοε εὶτιει· ει.τὶε.ι1ὶεεὶ1ειι θεπιεὶειεὶε ὶ.ι:ι Α1εκε.ι1ὸι·ὶει:ι ιιιτιὰ Ατὶτειει. Οεεευἱοτάετυοἔ
ειιἰ εὶεὶεὶπεε Κεεὶιὶ: ἱϋι· όὶε Ευετετὶεὶεσετ ὶεετιπ ετννεε Κὶεὶπτὶεεε εεεεὶεειπ 7 Βὶε νεπιὶεὶ·ι°ει.ιτιε άετ Α.ι:ι-
Ιεὶεεεεεὶετὶίεεπ Βεῦεὶπὶἑ Κ. ειροὶοε. εεε. 56, 2 (5. 136, 15) 8 Πὶεεε δτεὶὶε Ιεε Ι..υεὶ.ίει· σε ε. Αὶ:ὶ·ιει:ι. Ι 29
(Ο$ΕΙ. 14. 116. 1ο) _ Βεε ὶετ ὶιτι Ηὶιιρὶὶεὶε ειιὶἱ ε. 3ο ιιιιὰ 5:. 3 (Ξ. 212. 23) εεεειετ ι2 Βτὶεἱ ειυεὶ:
ειροὶ. εεε. 54, 2_5 (5. 135) 17 Βτὶεἰ ε.ι.ιεὶ:ι εροὶ. εεε. 55 (Ξ. 135) 21 Βετ Βτιεἱ ὶεὶ: ειυτ Ειὶετ ὶὶὶσετ-
Ιὶεἱετε. Ετ εσὶτὶιὲὶτ εὶτιε Αρὲιπὰετιιιπε άεε Εὰὶὶτεεε ειροὶ. εεε. 56, 2 (8. 136. 15). ινο εὶὶε ῖἴετπὶεὶιτιειτε ὰει· Αὶττειι
ὶ3είοΙ1Ιει1 ννιιταε. Νυτιπιεὶπ εοὶὶεισ εὶε ει: άεει Ηοί εεεεὶπὶεὶκὶ: ινετὀεο, _ υιτι Βεὶ εεεὶετιετετ Οεὶεεεειὶιεὶτ άετ
Ιεειὶεετὶὶεὶπειπ Ζει:ιὶ:ι·ειὶε :·ι.ιι· νετίὶὶἐπτιε 2ι1 ετεὶεεπ; 5 ]ειΙιτε ερἑτει· ινυταετι εὶε ὶ:›ει1ιιτ2τ. Ψεὶ. ιιτιτειπ ε. 51. 4
(3. 212, 25)

ΒΚΡΟ Κ

6 ἦν] ἦσαν Β 7 διαβεβσιωσἀμενος Κ βεβαιωσὰμενος ΒΚΡΟ 12 ε. Βσ. ἦ Ρ ¦ Κωνοπαντῖνος Β
15 ὀπίσω > ΚΡ Ι τὸν › Κ' | ξ Β ιἶξ Κ ἦ ΡΟΚ 17 Κὼνσταντος Β | πρὸς _λαόν] τῷ τῆς 'Αλεξαν-
δρείας λαῷ Κ 1ο τὸν αυτόν › Κ* [ αυτόν › ΡΟ ὶ ε Β ἦ ΡΟΚ › Κ ιο/2ο καὶ διὰ _ ὰγραφοι]
καὶ διὰ τό εὶναι ῖση ἔμεινεν αγραφος Ρ (νἕὶ. οὶοεο 3. 135, ιο Νοτε) › Κ 22 Αὶγότιπου › Κ

25*
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198 Ηὶετοτὶει Ατὶειαοτμιπ 24,1_25.5 (Κοιιετααεὶμε ειιι Αὶ:ὶ:ιει.ι:ιαεὶιιε 35ο).

“Α δὲ καὶ μετὰ θὰνατον τοῦ μακαρίου Κώνοταντος έγραψεν, ἔστι ταῦτα, 'Ρωμαιοτὶ
μὲν γραφέντα, ἑρμηνευθἑντα δὲ Ἑλληνιοτί·

ὶ Νικητὴς Κωνοτὰιπιος Αύγουστος Ἄθανασίῳ.
Εύχὴν ἀεί μοι ταύτην γεγενῆσθαι, ὥστε πὰντα 'καταθυμίως ἀποβαἱνειν τῷ ποτέ

μου ἀδελφῷ Κωνσταντι, ούδε τὴν σὴν σύνεσιν ἐλαθεν· ἐν όση τε λύπη διετἑθήν μαθὼν ε
τοῦτον ὰνηρησθαι παρὰ τινων ὰνοσιωτὰτων, ατοχὰ3εσθαι πὰλιν δύναται ὴ σὴ φρόνησις.
ἐπεὶ οῦν τινές εἰσιν οἱ ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, τῷ ούτω πενθικῷ, πειρὡμενοί σε ἐκφοβεῖν,
διὰ τοῦτο ταῦτα πρὸς τὴν ο·ὴν στερρότητα δοθῆναι τὰ γρὰμματα εδικαίωσα προτρε-
πόμενός σε, ῖνα, ως πρέπει ἐπίσκοπον, τούς λαούς τὰ όφειλόμενα τῇ θεία θρησκεία δι-
δὰσκης καὶ μετ' αύτῶν συνήθως εύχαῖς σχολόηης καὶ μὴ ματαίοις θρύλοις, εῖτινες ὰν ιο
γἐνοιντο, πιοτεύσης. ὴμῖν γὰρ τοῦτο ἐν τη ψυχή πἑττηγεν, ῶοτε σε ὰκολούθως
τη ὴμστἑραπροαιρἐσει διαπαντὸς ἐν τῷ τόπω σου θἐλειν ἐπἰσκοπον εῖναι. ὴ θεἰα πρό-
νοια πολλοῖς ἔτεσί σε διατηροίη, γονεῦ προσφιλἑοτατε.

Τούτων ούτω πραχθἐντων ούτω τε συνταξαμἐνων καὶ τῆς όδοῦ λοιπόν ἐπιβὰντων
ὲν φἰλοι φίλον ὁρῶντες ἕχαιρον, τῶν δὲ ἀλλων οἱ μὲν ἐδυσωποῦντο βλέποντες αύτόν, ιε
ὲ καὶ παρρησίαν ούκ ἔχοντες ἐκρύπτοντο, οὶ δὲ καὶ μετεγίνωσκον εφ' οῖς εγραψαν

κατὰ τοῦ ἐπισκόπου. πὰντες γοῦν οὶ από Παλαιστίνης ἐπίσκοποι χωρὶς δύο που
ή τριῶν καὶ αύτῶν ύπότιτων τυγχανόντων οῦτω τόν 'Αθανὰσιον ύπεδἑξαντο καὶ
τὴν πρὸς αύτόν ήοττὰσαντο κοινωνίαν, ὡς καὶ γρὰῳαι καὶ ὰπολογήσασθαι, ότι, ὰ
πρότερον ἔγραῳαν, ού κατὰ προαίρεσιν, ὰλλὰ βια3όμενοι πεποιήκασι. περὶ γὰρ εο
τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ταῖς Λιβύαις ἐπισκόπων καὶ τῶν ἐν αύταῖς καὶ τῶν ἐν 'Αλεξανδρεία
λαῶν περιττόν ἐστι καὶ λέγειν, πὰντων ονντρεχόντων καὶ ὰνεκλὰλητον ἐχόντων τὴν
χαρὰν, ούχ ότι μόνον τούς ὶδίους παρ' ἐλπίδα 3ῶντας ὰπελὰμβανον, ὰλλ' ότι καὶ τῶν
αὶρστικῶν ως τυρὰννων καὶ λυττωντων κυνῷν ὰπηλλὰπτοντο. μεγαλη γοῦν ήν εύφρο-
σύνη τῶν λαῶν ἐν ταῖς συνὰξεσι παροξυνόντων ἀλλήλους εἰς ὰρσιήν. πόσαι τῶν 25
ὰγὰμων πρότερον ούσαι πρὸς γἀμον ἔτοιμοι ἔμειναν παρθένοι τῷ Χριστῷ· πόσοι νεώ-
τεροι βλἑποντες ἑτέρους τόν μονήρη βίον ήγόπησαν· πόσοι πατέρες προέτρεπον τέκνα·
πόσοι δὲ καὶ παρὰ τέκνων ήξιὼθησαν, μὴ ἑμποδί3εσθαι τῆς ἐν Χριστῷ ὰσκήσεως· πόσαι
γυναῖκες ἕπεισαν ὰνδρας, πόσαι δὲ καὶ παρὰ ἀνδρῶν ἐπείσθησαν ››σχολὰ3ειν τη προσ-
ευχή ‹‹, ὡς εῖπεν ό ὰπόοτολος· πόσαι χῆραι, πόσοι δὲ καὶ ὀρφανοὶ τὸ πρότερον πεινῶντες εε
καὶ γυμνοὶ τυγχὰνοντες ἐκ πολλῆς της τῶν λαῶν προθυμίας οῦτε 'λοιπὸν ἐπείνων,
ἀλλὰ καὶ ἐνδεδυμἐνοι προήρχοντο. καὶ όλως τοσαύτη ήν ὰμιλλα περὶ ὰρει-ήν, ὡς

9.9. οστ:

3 Ὁει· Βτὶεί ὶεἑ εὶ.ι.ι νοτι Αεειειιι. οίὶ; ααεείἰιὶιτὲεε Βεννεὶεεειὶεὶε ἱιῖιτ αεα νὶὶεεὶιεεὶ αετ Οεεὶι:ι.ι:ιι.ιι:ιε αεε Κοι:ιεὶ:ο.ι:ιἑὶιιε.
Ε1· ὶεὶ: 3 5ο ἕεεεὶιτὶοὶπετι. εεὶ:ιϋι·ὶ: ειὶεο ὶ1ὶε1 ιιὶεὶπ ὶτι αεμ Ζμεαεαυσεοὶιειμἕ. Ηὶει· ὶιοι: Ατὶποιι. εἰτιε ειμςὶετε Ϊἶὶσετ-
εεὶπιιιτε εεεεὶοειι αὶε οροὶ. αα Οοτιεε. 23 (δ. 291), ννο όὶε Νοεειτι 2ι.ι νετεὶεἰεὶιετι εὶεια 124, ὶἔὶσει· τὶιε Βεὶεε
αεε Ατὶεαει. αατεὶι Ξγτὶεα μαα Ρεὶητὶιτα νεὶ. δοὶα. Π 24. 7. 8; Ρὶιὶὶοετ. ΠΙ 12 (43. 15 Εἰ), ὰειιτααὶε αεὶ ετ ι:ι:ιὶὶ:
Αροὶὶὶαετὶε ὶι:ι Ι.:-ιοεὶὶεεει ὶι:ι Βεεὶεὶεμμεεμ, δο2οιτι. νἰ 25, 7 17Π. Πὶε δγτιοαε ὶτι ]ει·ι.ιεοΙειτι ειροὶ. εεε. 57
(Ξ. 136, 21 Νοτε) 2οΒ”. Ατὶεειιι. 2ο8 επι 21. Οὶτε. 346 ὶι:ι Αὶειιαμὀτὶειι εὶτι. Κερὶι. 2·ι.ιιτι 18. Ρεετὶπ.:
. . .κατηξιὼθη καὶ θαυμαστής όπαντήσεως. πρὸ ρ μιλίων τῇ δ Φαωφι ἑντυγχανόντων αύτῷ τοῦ λαοῦ καὶ
πὰντων τῶν ἐν τέλει. Οτεἕοι· ν. Νειε. οτ. 21, 27 (Ι 4ο3 Ο) ὶσεννεὶεε αεε Αοεεὶιεα αεε Αι:Ι1α.ι:ι. αι.ιτεΙ:ι ὰὶε
Ξεὶιὶὶαειτιαἕ αὶεεεε Εὶιπιιἔω 22 Αμεὶι ὸὶε Μόι:ιεὶ:ιε αμε αεα Ρεεὶαοιαὶμεὶιὶόετετα ι·εὶει:ει:ι ιιειεὶσ Αὶεκαα-
ατὶειι, μπι Ατὶιειιιεεὶιιε 2ι.ι δεςςτιὶθετι. Πει· ετοθε Αοτοαὶιιε εειιιεὶτε ὶὶιπι εὶιιε Βοιεεὶεείιτ, νὶιει Ρειεὶεοιτιὶὶ ρι·ὶ1:ι:ιει.
77 (διιόεὶαὶει Ιιειεὶοἕτ. 1ο 5. 77, 16Π.)

ΒΚΡΟ Β

1ο σχολὰ3εις Β | εὶτινες] οὶτινες Β 19 ὰ ΒΕ τὰ Β* 24 ήν] ὴ Κ > Κ 3ο πόσαι -ι- δὲ Ρ



Ιῦ

Ηίεὶ:ο1ίε Αι·ίε.ι·ιο1·μπι 25,5_27,2. 197

ἑκὰστὴν οὶκίαν καὶ οίκον ὲκὰστου νομί3ειν ἐκκλησίαν είναι διὰ τὴν των ἐνοικούντων
ῳιλοκαλίαν τε καὶ τὴν ὶπρὸς τόν θεόν εύχήν. εἰρήνη τε ήν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις βαθεῖα
καὶ θαυμαοτὴ γραφόντων τῶν πανταχόθεν ἐπισκόπων καὶ δεχομἑνων παρὰ 'Αθανασίου
τὸ σννήθη τῆς εὶρήνης νρἀιιιιεπσ-

5 Καὶ γὰρ καὶ Ούρσὰκιος καὶ Ούαλης ῶοτιερ ύπό τοῦ συνειδότος μαατηόμενοι μετ-
ἐγνωσαν καὶ γρὰφουσι μὲν αύτῷ τῷ ὲτιοκόπῳ ῳιλικὴν καὶ εὶρηνικήν ἐπιστολήν, καίτοι
μὴ λαβόντεςπαρ' αύτοῦ γρὰμματα. ὰνελθόντες δὲ καὶ εὶς τὴν 'Ρὼμην μετενόουν όμολο-
γοῦντες ίότιτπὰντα, όσαπερ πεποιήκασι καὶ εὶρήκασι κατ' αύτοῦ, ταῦτα είναι πὰντα
ψευδῆ καὶ μόνον συκοφαντίαν. ούχ ὰπλῶς δὲ τοῦτο ούδ” αύτοὶ πεποιήκασιν, ὰλλὰ

το γὰρ καὶ ὰναθεματίσαντες τὴν ἀρειανὴν αίρεσιν ἔγγραφον τὴν μετὰνοιαν αύτῶν δεδώκασι
γραψαντες ίὶουλίῷ τῷ ὲττιοκόπῷ, ὶὶθωμαιοτὶ μὲν, μεταβληθἐντα δὲ Ἑλληνιστί, ταῦτα·
τὸ γὰρ αντίγραφον απεοτὰλη ὴμῖν παρὰ Παύλου επισκόπου Τριβἐρων 'Ρωμαιοτί

ςεὶ
0-Ἑρμηνεία ὰ ὶὶθωμαικοῦ

Κυρίῳ μου μακαριωτὰτῷ παπα ”ὶουλιῳ Ούρσὰκιος καὶ Ούαλης.
Ἑπειδὴ συνέοτηκεν ὴμᾶς πρό τούτου πολλὰ τε καὶ δεινὰ. ..
(Ἑγρὰῳη ὀπίσω εὶς τόν ξη' λόγον καὶ ἔστι κατὰ πὰντα ὁμοία καὶ ῖση.)

'Ερμηνεία από 'Ρωμαικου
Κυρίῳ μου ὰδελφῷ 'Αθανασίῳ ἐπισκόπῳ Ούρσὰκιος καὶ Ούαλης ἐπίσκοποι.
”Αφορμὴ ὴμῖν ἐδόθη διὰ τοῦ ὰδελφοῦ καὶ συμπρεσβυτἑρου . . .

20 (Ἐγρὰφη ὀπίσω είς τὸν αύτόν ξηί λόγον καὶ ἔστιν όμοία καὶ ίση ἐξ όλοκλήρου.)

Ταῦτα γρὰψαιπες ύπἐγραψαν καὶ τοῖς είρηνικοῖς παρερχομἑνων πρεσβυτἐρων
“Αθανασίου Πέτρου τε καὶ Εἰρηναίου καὶ 'Αμμωνίου λαικοῦ, καίτοι μηδὲ δι' αύτῶν γρὰ-
ιμαντος αύτοῖς.

Τίς τοίνυν ούκ ἑθαύμα3ε βλἑπων ταῦτα καὶ τὴν τοσαύτην τῶν ἐκκλησιῶν εὶρήνην;
εε τίς ούκ ἕχαιρεν όρῶν τῶν τοσούτων επισκόπων τὴν όμόνοιαν; τίς ούκ ἑδόξα3ε τόν

κύριον θεωρῶν τῶν λαῶν τὴν ἐν ταῖς συνὰξεσιν εύφροσύνην; πόσοι τῶν ἐχθρῶν μετ-
ενόουν· πόσοι τῶν πρότερον διαβαλλόντων ὰπελογοῦντο· πόσοι πρότερον μισοῦντες
αύτόν ύστερον ὶὴγὰπησαν· πόσοι τῶν γραψὰντων κατ' αύτοῦ παλινῷδίαν ήσαν.
πολλοὶ καὶ τῶν μὴ προαιρέσει, ὰλλ' ὰνὰγκη μετὰ τῶν 'Αρειανῶν όντες ἐρχόμενοι νυκτὸς

80 ὰπελογοῦντο, καὶ τὴν μὲν αῖρεσιν ὰνεθεμὰτηον, ήξίουν δὲ συγγνὼμην ηειν, ότι διὰ τὰς
συσκευὰς καὶ τὰς διαβολὰς τὰς παρ' αύτῶν γιγνομἑνας τοῖς μὲν σωμασιν ἐκεῖ φαίνονται,
τῇ δὲ καρδία μετὰ 'Αθανασίου συναγονται καὶ ὰεὶ μετί αύτοῦ τυγχὰνουσι· ναὶ πιοτεύσατε.

5£ῖ. νεί. αροὶ. εεε. 58 (Ξ. 137. 21 Νοεε) 12 Ρειιιὶιιε α. ί. ΡειιιΙὶ.ι:ιιιε νεὶ. 8. 137, 24 Νοτε 13 Βι·ὶεἱ =
εροὶ. εεε. 58. 2_4 (8. 138) 17 Βτὶεί = ειροὶ. εεε. 58, 5 (8. 138) 22 Βὶε Ϊ.ὶὶ:ει·ὶ:ι·ίι:ιεει· ι·ιι.ι1 Ιιὶει·
ε1τν·Β.ὶ111ι:

Βκεο ιιιειεε 2. 24 ει

7 λαβόντες -ι- τὰ Β 8 ότι Β › ΚΡΟΒ | όσαπερ ΚΡΟΒ όσα Β 1ο καὶ Κ › ΒΚΡΟ
12 Τιβερων Ρ 13 > Κ 14 μου > ΒΕ 16 ὀπίσω › Ρ | ξἦΒ ἦ Κ ν ΡΟΚ Ι κατὰ
πὰντα > Κ Ι καὶ ῖση > Ρ | ίση -ί- ἐξ όλοκλήρου Κ νεί. Ζ. 2ο 17 › Κ 2ο ὀπίσω]
καὶ αύτη Κ › Ρ | τὸν › Κ. | αύτόν ΒΚ › ΡΟΚ | ξἦ Β να ΡΟΚ › Κ | καὶ ἔστιν _ όλοκλή-
ρου › Κ 24 ῖἔδετεεὶιτὶίτ: 'Αθανασίου αρχιεπισκόπου πρὸς τούς ὰπανταχοῦ μονὰχονς περὶ τῶν
γεγενημένων παρὰ τῶν 'Αρειανῶν ὲπὶ Κωνσταντίου Ε, ε. Βα. εΕ (νεὶ. Π1ιτε1ει.ιεὶ1μι:ιεειι 5. 65)
29 όντες] όντων ΚΡ
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198 Ηίεὶ:ο1ίε. Ατὶειιιοτμπι 28,1-29,2.

,Αλλα ταῦτα ακούοντες καὶ βλέποντες οἱ ί κληρονόμοι τῆς γνωμης καὶ τῆς ασεβείας
τῶν περὶ Εύσἑβιον, Αεόντιος ὁ απόκοπος, όν ούδε ὡς λαικόν κοινωνεῖν αρῆν, διότι
ἑαυτὸν ὰπἐκοψεν ύπἐρ τοῦ μετ' ἐξουσίας λοιπόν κοιμασθαι μετὰ Εύοτολίου τινός, γυναικός
μὲν δι' αύτόν, λεγομένης δὲ παρθένου, ὶ-εὼργιός τε καὶ 'Ακακιος καὶ Θεόδωρος καὶ Ναρ-
κισσος, οίτινες καὶ ἐντη συνόδῳ καθηρέθησαν, μεγαλως ήοχύνοντο. εὶτα βλέποντες τι
τὴν πρός 'Αθανασιον τῶν ἐπισκόπων συμφωνίαν τε καὶ εὶρήνην, πλείους δὲ ήσαν υ',
από τε τὴς μεγάλης “Ρώμης καὶ τῆς ”ὶταλίας πασης Καλαβρίας τε καὶ ”Απουλίας καὶ
Καμπανίας Βριττίας τε καὶ Σικελίας Σερδινίας τε καὶ Κορσικῆς καὶ πασης τῆς 'Αφρικῆς
τούς τε από Γαλλίων καὶ Βριττανίας καὶ Σπανίων μετὰ τοῦ μεγαλου καὶ ὁμολογητοῦ
”Οσίου, ἔπειτα τούς από τῶν Παννονίων καὶ Νωρικοῦ καὶ Σισκίας Δαλματίας τε καὶ ιο
Δαρδανίας Δακίας τε καὶ Μυσίας Μακεδονίας Θεσσαλίας καὶ πασης τῆς 'Αχαίας καὶ
Κρήτης Κύπρου τε καὶ Αυκίας καὶ πλείοτους τῆς Παλαιστίνης τε καὶ 'ὶσαυρίας Αίγύτιτου
καὶ Θηβαίδος καὶ πασης Αιβύης καὶ Πενταπόλεως· ταῦτα βλέποντες ἐκεῖνοι φθόνῳ
αὶ φόβῷ συνεσχἑθησαν, φθόνῳ μὲν διὰ τὴν τοσούτων κοινωνίαν, φόβῷ δὲ μὴ οἱ παρ'

αύτῶν α-πατηθἐντες προοτεθῶσι τη τῶν τοσούτων όμοψυχία καὶ λοιπὸν ή αίρεσις αύτῶν ιε
παραδειγματισθεῖσα θριαμβευθη καὶ οτηλιτευθη πανταχοῦ.

Πρῶτον μὲν τούς περὶ Ούρσακιον καὶ Ούαλεντα ως τούς κύνας μεταπείθουσι μετα-
βαλἐσθαι καὶ είς τόν ίδιον ἐμστὸν ἐπιοτρἐψαι καὶ ὡς τούς χοίρους εἰς τὸν πρότερον βόρ-
βορον τῆς ασεβείας παλιν κυλισθῆναι πρόφασίν τε τῆς μετανοίας πλασασθαι, ως διὰ
φόβον τοῦ θεοσεβεοτατου Κῶνοταντος είεν τοῦτο πεποιηκότες, καίτοι, εὶ καὶ φόβος 2ο
ήν, αλλ' ούκ ἐχρῆν, είπερ ὲθαρρουν οίς ἐπραξαν, προδότας τούτων γίγνεσθαι. ότε
δὲ ούδὲ φόβος, αλλ' ἑψεύδοντο, πῶς ούκ ὰξιοι πασης καταγνώοεὡς εὶσιν; ούτε γὰρ
οτρατιώτου παρόντος, ού παλατινῶν ὴ νοταρίων ὀιποοταλἑντων, ὁποῖα νῦν αύτοὶ
ποιοῦσιν, αλλ' ούδὲ βασιλέως παρόντος ούδὲ όλως κληθἑντες παρα τινος ἔγραψαν, αλλ'
αύτοὶ θέλοντες ανῆλθον εὶς τὴν 'Ρωμην καὶ ἐν τη εκκλησία, ένθα φόβος μὲν ἔξωθεν ούκ 25
ήν, μόνος δὲ ὁ τοῦ θεοῦ φόβος ἐστὶ καὶ ἐλευθἑραν ἕκαοτος ί ἔχει τὴν προαίρεσιν δι' ἑαυτῶν
μστενόησαν καὶ εγραψαν. καὶ όμως 'Αρειανοὶ δεύτερον γενόμενοι τοιαύτην παλιν ὰπρεπῆ
πρόφασιν ὲπινοήσαντες ούκ ἑρυθριῶσιν.

Χ

2 νεί. Οειι. Νίε. 1 3 Εμετοὶίμσι ννε.ι· εεινὶβ είαε Ξνπείεαὶςεε 6 Ζιις ΖεΙ1.ὶ αει· Πι·ιὶει·εεὶ11·ίἰτε1ι νεί.
εροὶ. εεε. 5ο, 4 (Β. 132, 4Ε. 7) από εὶοειιιαε 48. 1 (Ξ. 123,29 Νοεε) 7 νεί. οδεα 8. 87, ιόθ. Νοεε
17Εὶ”. Πει· Κοιιθίὶεί: 21νίεεὶ1ει1 Κοι1εὶ:οι1ὶ:ίι.ιε 111111 Ατὶεααεείμε Βεείματ νοτι τιειιετιι αεεα αετ δεὶὐεεὶτὲ νο1:ι Ματεε
(28. 9. 3 51). νναὶττεαεὶ αετ δεὶιὶεεὶπ ὶαειετε νειὶετιε, αετ Βίεεὶτοί ν. Μυτεει, αεε νεταεμεα αεε Κειίεετε εο νόὶὶίε
εεινομειεει (δυὶρ. δεν. εΙ1ι·οι1. Π 38, 5), ὰεβ νειὶειτε ιιτια Πτεοεὶιιε ίει-ι:ιει·ὶ1ίι:ι εὶίε ετεεεει Βε1αὶ:ετ αεε Κ. είειὰ.
Ζιιτ ΡοὶίΕίεεὶ1ει·ι θεεεὶ1ίεὶ11ε νεί. αεε ειροὶ. αεὶ Ωοτιετ. 2Π. Αοἕεειιετίεςτε. Ψεαα νειὶειιιε μαα Πτεεείιιε ί.ὶ1.1ε Ε1-
Ιιὶατμιτἕεα νοτι 347 (ε. ε. 26) ινὶαειτιιίετι ὶτιεὶιειτ, ίεε εὶσειτεο ι.ιι1ὶ:εΙ¬1ειι:ι1ι1: ννίε αίε Πιιτετὰιτεὶε ὰίεεε1 νοτι Αεὶιειτ.
ίσιιτιει· (νεί. εροΙ.εεε. 1, 3; 8. 88. 1; ειροΙ.εα Ωοαειτ. 1, 2; 5.279, 1ο) ε.ὶε ὶσεαεμεμοεενοὶὶ ὶ:›ε2είεὶιι1ετει1Ψε1ιόι.ι1ιε.
Πίεεε 5τεὶ.ὶε ίεὶ: αεε είιπὶεε Ζεμεειίε, νεί. Οεείμε μτιεειτ Β. 2ο8, 511. Οὶα αε1 νὶἴίαειτιιί ειιιί αει· Βςςιτοαε 211 Βίτ-
ι1·ιὶμι:ι:ι 351 ειτοὶετε ίινεεειι αετ δ. 199, 21 Νοτε Ι:ιε2εὶεὶ·μ1ει:ετ1 Ετεὶἕιιίεεεὶ Ρ Πίε Οτιιααε 111.: αεε νοτεεὶτεα
ἔεἔεα Αεὶτεπι. νναιςετι ροὶίτίεεὶτ αίεὶεαίεεα, αίε εμε :-ιροὶ. εία Οοιιεε. ὶτειςνοτἕεὶιεει, Ι·1ί.1εὶ11ίεὶ1 αεε ίτο Οτίειτε ι1οεὶ1
ἕίὶὶἑίεε Αὶ;›εε1:ι1ι:ιεει1.ιτεί.ὶ νομ Τγτιιε. Βεεεεει Α1ι.ὶ-1.ὶειεεριιι:ιὶιτε ιινετεὶεα αι11εὶ:ι αεμ ννίαειτιιἱ αεε ναὶετιε 111111 Πτ-
εειείμε, αεα Μίτἕὶὶεεὶειτι αετ δγι1οαοΙὶι1οι:ι1111ίεείοι1, ινὶεαετ 2111 Ετόιτετιιμε ἕεετεὶὶε (εο Κοαεἑειατίμε 355 ί1ι
Μει.ί.ὶε1ιό, Τὶ:ιεὶί:. ὶ1. ε. Π 16, 7). Ι)ει.ὶ:ιε1· ννεΙ11τ είεὶ:ι Αίιὶταει. ία αει· ειροὶ. εεε. μαα ὶ:ιίε1 εεἕειι αίεεε ει.ὶ.ὶε1·εὶ.ί.ι:ιεε ίιτι
Ηίαὶοὶίεὶς επί αει: ὶε1:2τ εμεὶστεεὶτεαόεμ ροὶίὶίεεὶτεα Κοειθίὶεε ὶαεὶειμἐὶοεειι ει.Ι1ε11 Αειὶιὶεεεει 1δί. νεί.
Π. Ρεττ. 2, 22 2ο Β2Β Κοτιεεααε (ὶιίειτετ ίὶτιτι ε'εεὶ1ι: Αι:ὶιε.ι:ιειείι.ιε) είαεα Πι-ιιεὶε 21.11 αίε ὶοείὰεμ Βίεεὶεόἱε
ειμεεείιίαι: 1121, ίεε ινεὶ:ι1·εεὶ1είι1ΙίεΙ1. ]εεὶει:ι.ίε.ὶ.ὶε Βεὶεόιτ ὰειε ί1ι αεα Βετείεὶτι εὶετ ροὶίείεεὶαετι Ααὶςὶειεεμ εεἔειτ ΑΗ1.
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Ηίετοτίο Αι·ὶειι1ο1·ι1ι:ιι 3ο,1_31,1. 199

'Επειτα κοινη προσελθόντες παρεκαλουν τόν βασιλέα Κωνοταντιον λέγοντες·
'καὶ τό πρῶτον αξιοῦντες ούκ έπιοτεύθημεν· ἐλέγομεν γαρ, ότε μετεπέμπου τόν 'Αθα-
νασιον, ότι τοῦτον προσκαλούμενος τὴν ὴμετέραν αίρεσιν ἐκβαλλεις. ούτος γὰρ έξ αρχῆς
κατ' αύτης γέγονε καὶ ού παύεται ταύτην Ι ούτος ὰναθεματί3ων. αύτός μὲν ούν ήδη
πεπλήρωκε τὰ πανταχοῦ γρὰφων καθ” ὴμῶν, καὶ οἱ μέν πλεῖοτοι τὴν μες' αύτοῦ κοι-
νωνίαν έχουσι, τῶν δὲ καὶ δοξαντων μεθὶ ὴμῶν είναι οί μὲν προσετέθησαν αύτῷ, οί δὲ
μἑλλουσιν· ὴμεῖς δὲ έμείναμεν μόνοι. καὶ φόβος μὴ καὶ ·ὴ αίρεσις γνωσθη καὶ λοιπὸν
ὴμεῖς καὶ σύ χρηματίσωμεν αὶρετικοί. κὰν τοῦτο γένηται, σκόπει μὴ μετὰ Μανιχαίων
λογισθῶμεν. αρξαι παλιν οῦν διὼκειν καὶ πρόοτα της αἱρέσεως· καὶ γὰρ καὶ αύτη σὲ
βασιλέα έχει.' τοιαῦτα μὲν οῦν ήν τούτων τὰ της πανουργίας ρήματα. καὶ αύτός
δέ διερχόμενος, ότε πρός Μαγνέντιον ἔοπευδε, καὶ βλέπων τὴν πρός 'Αθανασιον τῶν
ἐπισκόπων κοινωνίαν, ὡς ύπό πυρός αναφθεὶς μετεβαλλετο τὴν γνώμην καὶ οῦτε τῶν
όρκων έμνημόνευσεν, ὰλλὰ καὶ ῷν έγραψεν ἐπελαθετο καὶ τῶν πρὸς τόν αδελφὸν καθη-
κόιττων αγνωμων γέγονε. καὶ γὰρ καὶ αύτῷ γραφων καὶ 'Αθανασίου έωρακὼς όρκους
δέδωκε, μὴ αλλως ποιήσειν, ὴ ὡς αν ό λαός βούληται καὶ τῷ έπισκόπῳ καταθυμίως
τυγχὰνοι. αλλ' ὴ πρός τὴν ασέβειαν οπουδὴ παντων αθρόως αύτόν έπιλαθέσθαι
πεποίηκεν. ού δεῖ δὲ θαυμα3ειν, εἰ μετὰ τοσαῦτα γραμματα καὶ τοσούτους όρκους ὴλλοιὼθη
Κωνοταιαιος, όπουγε καὶ ό της Αίγύτιτου τότε τύραννος Φαραω πολλακις ἐπαγγελ-
λόμενος καὶ διὰ τοῦτο λαμβανων τῶν βασανων ανεσιν μειειίθετο, έως εἰς τέλος απώλεια
σύν αύτοῖς τοῖς όμονοήσασιν

Τούτους μὲν ούν κατὰ πόλιν πρῶτον ἐβια3πο μστατίθεσθαι, γενόμενος δὲ έν τη
'Αρελατῷ καὶ τη Μεδιολανῳ λοιπόν, ως οὶ αὶρετικοὶ συνεβούλευσαν καὶ ύπέθειττο, ούτως
αύτός έπρατιτε, μᾶλλον δέ ούτως καὶ αύτοὶ διεπραττοντο καὶ ένήλλοντο κατὰ παντων

1 Βίε ίοὶἔεμαε Πατεέεὶὶμαἔ ὶ1ειι1ι1 Ιεειιιπι 211111 νετετεαὰμίε αεε νοτεεὶτετιε αεε Κοιιεὶ::-ιι1ὶ:ίι.ιε ειι:ι1είτει1
11 Κοοεεεατίμε τείετε ία αει· 2ννεὶὶ:ει:ι Ηαὶίτε αεε ]ειὶ1.τεε 35ο νοα δγτὶεει τιειεὶτ αειτι Βειὶὶεειτι, μπι αίε ι1:ιὶΙί1Δ.ι·ὶεεὶιε1ι
Αὶςτίομειτ εεεεα Μ. είι12ιιὶείὶ:ε11. νοι· οαετ νναὶ1.ι·ε11εΙ ὰίεεει· Ζείὶ: ννί.ι·εὶ Κ. νοτι αεμ Βε2ίεΙιι1ι:ιηει1, αίε Μ. ι.ι11εὶ
Ατδειιι. ὶκι1ὶ.ὶρίὶ:ει1 (νεί. εροὶ. εα Εοι1ετ.6Ε.), ει·ἰε.ὶ11·ει:ι ὶ1εὶ:ει1. Α.ὶεο ὶιει: είεὶε εεὶ.ι:ι ἔὶτεει· ὶῖιόει· ΑΕΙ1. ιιίεὶιτ 111.11· 211
αει· ιΕι·ίεαΙὶεὶ1ει1 Οειτιεὶ.ι1εεὶ1ε.ίεα αεε Βίεεὶτιόἱε εειὶτ ΑΕΙ1. ε1ιτ2ί111εὶετ 13 νεί. οόειτι Ξ. 195, 9 14 Αεὶιειι.
δειτιἱτ εὶε11 εμέ εὶεει ε.Ιε Αὶ:›ὶ1οι·ι·ιι·ιιει:ι ιτιὶτ Κοπετεπε εαὶεεἱεβτεπ Βτὶεί αεε Κοιιεεεμτὶμε νεὶ. οδεα 8. 194, 1ο
Νοτε. Αιιε αὶεεει· Βει1ιε1·ὶςι.ιι:ιε εὶοει· εεΙ1τ ὶεὶει· ὶ1ε1·νο1·, ὰεβ Ατὶ1. όεαεμὶεεαὶοε Κοιιιετεειε εεεειιι Κοι1εὶ:ει·.ι1ὶι1ε εμε-
ερίεὶτ. εο ινίε εε Ατ11. ειι.ιεὶ1 νοτεεινοτίετι ιντιεόε. εροὶ. εα Οοειετ. 2 15 νεί. είετι Βτὶεί αεε Κοιιιεεεειτίμε
οὶ3ει1 δ. 196, 3 21 Αι:Ι1ει1. ὶοαμτ αίε Ὁοτετεὶὶμμε αετ νει-ἱοΙει1119ει:ι ίι1 αεα ]ειὶ°ι1·ει1 355_357 εο 2111, ὸειβ
ετ ίι:ι ε. 31_46 εὶίε νοτεἑμεε ίι11 Αόεμαὶεμα εεὶ1ίὶ‹:ίε1τ. Ναεὶπὶετπ Κο11ε12.ι:ιτίι.ιε αίεεειι Κείεὶιετείὶ ροὶίείεεὶι
ι.ιι1εὶ ὶ1ί1εΙ1ὶίεΙ1 ὶσεὶιειτεεὶπτε _ μαα αεε ίεε 35 5 είτείεὶεὶ: _ Ι1οι11:ι1ε ετ ΑτΙ1ειι:ι. 1ι1ίὶ: Ειτοὶἔ αοετείἱεα, εὶει· όίεὶεει·
αμτεὶε εείτιε νει·ὶ1ίι:ιεὶι.ιι:ι9 ιτιίτ εὶειτι Αόεμαὶεμὰ είεὶ1 ίι11 Οτίεατ όεὶιαμρτείε. Κοπεταατίμε' ροΙίὶ:ίεεὶ·ι-πιὶ1ίτὲι.ι·ί-
εεὶιεα Ειτοὶεε ιιιτιεὶ αίε αι1ι·εΙ1 είε ννίεαετμετεεεεεὶὶὶε Είτιὶιείτ εὶεε Ιτιιρετίμπιε ννο.ι·ει1 εοίαειεε μτιεεείεὶιετε, είε
Αι:ὶ:ιειι1. ι1οεὶι ι1ι1ὶ:εεεΙ11§.11ὶκτε1·Ηε1τ νομ Αὶεχετιεὶτίεια ενας. _ Ζμπι νετετὲτιαιιίε αει· Βα1·ετεΠι.ιι1ε αεε Ατὶι. είπα
ίοὶἕεειαε Πειτεα ννίεὶπίε, νοι:ι αεειεει Ατίι. ι1ίεΙ:ιτε ι1ιίτι:είΙτ: ]ι.ιΙὶι.ιε ν. Κοπι ετατο επι 12. 4. 352. Κι112 νοτΙ1ει·
ὶ:ιει.τει1 αίε οι·ίε11τοΙίεεὶ1ει1 Βίεεὶ1όίε εμ ίὶι.ι1 αεε νετὶεειεειτι εετίεὶπετ, Ατὶιεμ. ἱεὶὶεμ 211 ὶεεεεα ίΙ.ίὶ›ει·ίι.ιε ΟδΕΙ. 65,
155, δΠ.). Ι.ὶὶ›ει·ὶι1ε (εείὶ: 22. 5. 352) ὶ:ιαὶ.τε ίι:ι νετίοὶἕ αίεεει· Αμίίοταει-μειε ὶζνεἔειίειι μεεὶι Αὶε1ιο.1ις11ίει1 επτ-
ε:ι.ι1εὶτ, εὶ.ίε Ατὶ1οι:ι. νοτ είαε ι·ό11:ιίεεὶ:ιε δντιοὰε 2ίὶ:ίειτει1 (ΟΞΕΙ. 65, 155, 11Β.). ΑτΙ1ε1ι. Ιεὶ111ὶ: ειὶο, 2ι.ι ετεεὶτείιτεπ,
αι11εΙ1 είπε εἕγρεὶεεδε δγαοεὶε Ιείὶι: ει· είπε Ψίαετὶεἕμιιε εεΙ11είὶ1ε11 (Είόετίυε ΟΒΕΙ. 65, 9ο, 17). Βει.1ειι.ιΠιὶι1
ΙἈΒ1: ῖ..ίὶ:ιε1·ὶι.ιε νοτι αετ νετίοίἕιιτιε αεε Ρι·ο2εεεεε οὶτι. Ατὶιεμ. εεὶπίεὶιε ειιτι 19. 5. 353 είαε Οεεε.ι1εὶ1εεὶ:ι:ι.ἱὶ: αι:
Κοι1ετει1ι1ίι1ε ι:ιειεὶ·ι Μοὶὶεαα (ὶιίεε. Ατὶ:ιει1. 3ί. 1ο6··). Αιτι 23. 5. 353 ὶ:›1ί1ιε·ὶ: εὶει· ρεὶατίμιιε Μο11τειι1ι1ε Ατὶι.
είαε Ι.ει.αι1ι1ε 211 αεμ Ηοί (2.2. Ο.), ει· ιτιιιβ ι.ιι1νε1τίεΙ1ὶ:ετε1· $ειεὶ1ε 2ὶ12ίεὶ1ει1 (νεὶεροὶ. εια Οοτιετ. 19, 4;
5. 289, 34 Νοτε). ΝειεΙ1 εὶειτι Τοαε αεε Μεειιειπὶμε (19. 8.111 Εγοειὶ ίεὶειτ Κοαετεοτὶμε επι 1ο.1ο.εεὶι1ε
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έχοντες τὴν έξουσίαν. καὶ εύθύς ῶδε μέν ἐντολαὶ καὶ γραμματα πρός τόν έπαρχον,
ῖνα τέως ό σῖτος αφαιρεθη παρὰ 'Αθανασίου καὶ δοθη τοῖς τὰ 'Αρείου φρονοῦσι, καὶ
ίνα έξη ύβρί3ειν τοῖς βουλομένοις τούς μετ' αύτοῦ συναγομένους. απειλή τε ὴν τοῖς
δικασταῖς, εὶ μὴ συναγοιντο μετὰ τῶν ὶΑρειανῶν. ήν δὲ ταῦτα προοίμια τῶν μετὰ
ταῦτα γενομένων διὰ τοῦ δουκός Συριανοῦ. είς δὲ τὰ έξω μέρη προσταγματα παλιν,
καὶ νοταριοι κατὰ πόλιν καὶ παλατινοὶ φέροντες απειλὰς απεστέλλοιττο πρός τε τούς
ἐπισκόπους καὶ τούς δικαοτὰς, ί ίν' οἱ μὲν δικασταὶ έπείγωσιν, οί δὲ έπίσκοποι ὴ ίνα
κατὰ 'Αθανασίου γραφωσι κοινωνίαν έχοντες πρός τούς 'Αρειανούς ·ὴ τιμωρίαν αύτοὶ
μὲν ύπομένωσιν ἐξοριστίας, οί δὲ τούτοις συνερχόμενοι λαοὶ δεσμὰ καὶ ύβρεις καὶ πληγας
κατ, αύτῶν καὶ αφαίρεσιν τῶν ίδίων ύπαρχόντων έσεσθαι γινῶσκοιεν. ούκ ήμελεῖτο
δὲ τό πρόσταγμα· καὶ γὰρ είχον οἱ αποσταλέντες μεθ' ἑαυτῶν κληρικούς Ούρσακίου καὶ
Ούαλεντος, ίνα καὶ παροξύνωσι καὶ αμελοῦντας τούς δικαοτὰς κατενέγκωσι τῷ βασιλεῖ.
καὶ τὰς μέν αὶρέσεις ως μικροτέρας ἑαυτῶν αδελφὰς συνεχὼρουν βλασφημεῖν εὶς τὸν κύριον,
μόνοις δέ τοῖς Χριστιανοῖς έπεβούλευον ού φέροντες ακούειν περὶ Χριστοῦ λόγων εύσεβῶν.
πόσοι τοιγαροῦν ί ἐπίσκοποι κατὰ τό γεγραμμένον ››ὲπὶ ὴγεμόνας καὶ βασιλέας ήχθησαν«
καὶ παρὰ δικαστῶν ήκουσαν· ὶὴ ύπογραψοττε ὴ τῶν ἐκκλησιῶν αναχωρεῖτε, καθαιρεθὴναι
γὰρ ύμας βασιλεύς προσέταξε”. πόσοι διεσείσθησαν παρ' αύτῶν κατὰ πόλιν, ῖνα μὴ
ὡς φίλους τῶν έπισκόπων αύτούς καταμέμψωνται. καὶ γὰρ καὶ πολιτευταῖς έγραφετο,
καὶ ήν απειλή, Ξημία χρηματων, εὶ μὴ αναγκα3οι έκαστος τόν της ὶδίας πόλεως ἐπίσκοπον
ύπογραφειν. καὶ όλως πας τόπος καὶ πασα πόλις έττεπλήρωτο φόβου καὶ ταραχῆς
τῶν μὲν ἐπισκόπων ἑλκομένων, τῶν δὲ δικαστῶν όρὡντων τούς όδυρμούς καὶ στεναγμούς
τῶν λαῶν.

Ταῦτα μὲν παρὰ τῶν αποοταλέντων παλατινῶν έπρα-ιτετο, οί δέ θαυμαστοὶ
θαρροῦντες αίς έχουσι προστασίαις σπουδὴν τίθενται· καὶ ούτω τῶν ἐπισκόπων τούς
μὲν πρός βασιλέα καλοῦσι, τούς δὲ παλιν διὰ γραμματων μεθοδεύουσι πλαττοντες κατ'
αύτῶν προφασεις, ίν' οἱ μὲν παρόντα Κωνσταντιον κατατιτήξωσιν, οί δέ τούς απο-
οταλέντας καὶ τὰς απειλὰς της ἐκ προφασεως συκοφαντίας φοβηθέντες μεταθῶνται της
ἑαυτῶν όρθης καὶ εύσεβοῦς μνήμης. ούτω γοῦν έβιασατο βασιλεύς τό τοσοῦτον τῶν
ἐπισκόπων πλῆθος, τὰ μέν απειλῶν, τὰ δὲ έπαγγελλόμενος, εὶπεῖν· 'ούκέτι κοινωνοῦμεν
'Αθανασίω'

Ττίεετισειὶίεα ίιι Ατὶεε (Αιτιτιι. ΧΙΝ” 5, 1), ινο ει· 1-ιιιεΙ1 ίττι νὶἴὶστετ είεὶι ομίὶιεὶτ. Ιι1 αίεεετ Ζείι: ὶ1εε αστε είαε
Ξναοεὶε εετειει: (διιὶρ. δεν. Π 39,2; Ι.ίὶ›ετίι.ιε ΟΞΕΙ. 65, 9ο, 25; 92, 9Π.). Ρειι1Ιί11 ν. Ττίετ ννείεεττε είεὶι
ίπι Οεεε11εετ2 2ι.ι ειειὰετειιι μαα ὰετιι Ι.εἕετε11 εὶεε Ρειρεεεε, νίι:ιεει1ὶ:ίι.ιε ν. (δερμα (νεί. 211 εροὶ. εεί Οοαεί. 27 8.
294, 24), αεε Πτεείὶ εεεεα Ατὶι. 211 ι11:ιι:ετεεὶ1τείόε1:ι ι1ι:ια 1νι11·αε εὶ:-ιὶιετ ειὶσεεεειπι: (ε. ι1ι1ὶ:ει1 5. 294, 24). Βίε δγτιοἀε
111 Μ2ὶ.ὶειι1ι·1 121111 355 ετειττ, ε. Ξ. 2ο1, 35 Νοτε 1 Κοτιετειοτὶσ ὶιοττε εὶεπι Βὶεεὶιοί ν. Α1ε11211σ.ι·ὶει·ι Α11ι1οι1ειε 2111·
νει-ὶ:είΙι1ι1,ε εεννὲ.ὶ1.τὶ: (αροὶ. εεε. 18, 2 (Ξ.1οο, 27Π.). Βεε. ινιιτεὶε εεὶ1οι:ι ίτὶὶὶτετ σ.ὶε Μίττεὶ αεε ΡσΙίτίεεὶ:ιει:ι
Κειτπρίεε αι1εεει1ι.ιὶ:2τ (ει. ε.. Ο.); ινετ αεε Βτοτ νειτείὶτε, Ιιειὶτε αίε Μεεεεει. Πίε Ατὶ1.ίείι1εῖΙίεὶ1ετι δῆμοι
(Ρα1τείει:ι, νοτι είτιετ ι;ὶ2εοΙοείεεὶ1ε11 Ρετεεὶ αετ Ατίετιετ 21.1 ερτεεὶιεει ίεε ειὶσννεἕίε) ιτιίίεεετι είτιε ιιίεὶτιὶ: Βου:
2ι.ι ι.ι1ιὶ:ετεεὶιΞ.12ει1ὰε Μειεὶ1ί: εὶειτεεετεὶὶτ ὶ1εὶσει1, ννεειιπεὶείεει ΑτΙ1.ὰὶε Μίττεὶ, αίε Μεεεετι 211 Ιείεετι, ὶαεεεετ
ὶαείιεττεεὶπε είε εεὶ11ε Οεετιετ 31. Βίε ὶ1ὶετ εει1ε1111τε11 Ιτειίεετὶ. νετίϋευσεεσ Ιεεεετι εὶεὶε ειὶεὶιτ εεσειι
(νὶεΙ1είεὶ1τ εεὶ:ιο1ι 352) 111 εὶειτ Αδὶεμἱ αεε Κοιτεὶίὶτεεε εὶι:ιοτι1ι1ει1. Βὶε δικαοταί (Ζ. 4) είειεὶ αίε Βεεττὶτειὶτετ
αετ αεγρε. Ρτονὶει2ει1 5 5. ι.ιι1ι:ει1 5. 228, 35 Ε. 7 δικασταί ὶιὶετ εὶὶε ρτειεείαεε ρι·ονίειείε.τι1111
ίι11 ΟΙ‹2ίαει1ε Β ΟΗε1ιΒε.τ νι·ι1ι·εὶει:ι αίε Αί›εε1:2ι.ιπεεὶ;›εεεὶ1ὶὶ;ιεεε νοτι Α1·Ιεε 11. Μείὶεσα αεμ Βίεεὶεόίειτ
νοτεεὶεετ 15 Με. 1ο, 18. _ νεί. ὶεαοεΙ1 αεα Βτίεί αεε Κοαετειμτὶμε Οσα. Τὶ1εοό.ΧνΙ 2, 12 νοτιι
23.9. 355, ὶιι σειτι νετίίίἕι: ννί.ι·α, Βὶεεὶ1όἱε εείει1 11ὶεὶ1ι: νοτ αίε ινεΙτΙίεὶ1ει:ι Οετίεὶιτε 2ι.ι 2ὶεὶ1ε11, νεὶ. ι·1ε1ι
ινὶεὶπίεεει Κοιτιττιε11ι:ε.τ 112211 νο1.ι Οοαείτογ
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ὲχειν τινὰ ὴ προιέναι τῆς ὶδίας οἰκήσεως έπετρέποντο, πρὶν αν ύπογραψωσιν ὴ ανα-
νεύοντες έξορισθῶσιν. έποίει δὲ τοῦτο δια τό συνοραν από παντων μισεῖσθαι τὴν
αίρεσιν, διό μαλιστα καὶ ήναγκασε τούς τοσούτους τοῖς όλίγοις συναριθμηθῆναι. καὶ
ἐσπούδασεν όχλον όνοματων συναγαγεῖν, πρὸς φθόνον μὲν κατὰ τοῦ επισκόπου, φαν-

ττασίας δέ χαριν τῆς αρειανης ασεβείας, ής αύτός προίσταται οὶόμενος ότι ῶς τούς
ανθρωπους ούτω καὶ τὴν αλήθειαν μεταστρέψαι δυνήσεται, ούκ είδὼς ούδέ αναγνούς
ότι ούδέ Σαδδουκαῖοι καὶ 'Ηρωδιοτνοὶ προσλαβόμενοι τούς Φαρισαίους ίσχυσαν έπι-
κρύψαι τὴν αλήθειαν. μαλλον γαρ καὶ ούτως αύτη μὲν καθημέραν λαμπρὰ δείκνυται,
ούτοι δὲ καὶ κραξαντες· »οὐκ έχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαραιι, καὶ έχοντες τὴν Πιλατου

ιο κρίσιν ούδὲν ήττόν εὶσιν έρημοι καὶ πασης ί αίσχύνης, προσδοκῶντες όσον ούδεπω μένειν
καὶ αύτοὶ κατὰ 'τόν πέρδικα' γυμνοί, όταν ῖδωσι καὶ τόν προστατην έαυτῶν απο-
θνήσκοντα.

Εἰ δὲ καὶ απρεπές τό όλως έπὶ τούτοις φοβηθέντας τινας τῶν επισκόπων μετα-
θέσθαι, αλλα μαλλον απρεπέστερον καὶ ού θαρρούντων οίς πεπιστεύκασι τὸ βια3εσθαι

ιε καὶ αναγκα3ειν τούς μὴ βουλομένους. ούτως ὁ μὲν διαβολος επεὶ μηδέν αληθές 'έχει
››έν πελέκει καὶ λαξευτηρίῷ« έπιβαίνων κατεασσει τας θύρας τῶν μὴ δεχομένων αύτόν,
ὁ δέ σωτὴρ ούτως ἐστὶ πραος, ὡς διδασκειν μὲν »εί τις θέλει όπίσω μου ἐλθεῖν‹‹ καὶ »ὁ
θέλων είναί μου μαθητής‹‹, έρχόμενον δέ πρός έκαστον μὴ βια3εσθαι, αλλα μαλλον κρούειν
τε καὶ λέγειν· »ανοιξόν μοι, αδελφή μου νύμφη‹‹, καὶ ανοιγόντων μέν εὶσέρχεται, ὸκνούν-

το των δέ καὶ μὴ θελόντων έκείνων αναχωρεί. ού γαρ ξίφεσιν ὴ βέλεσιν ούδέ διὰ στρατιω-
τῶν ή αλήθεια καταγγέλλεται, αλλα πειθοῖ καὶ συμβουλία. ποία ούν πειθὼ, ένθα βασι-
λέως φόβος; ·ὴ ποία συμβουλία, έν ή ὁ αντιλέγων τό τέλος ἐξορισμόν έχει καὶ θανατον;
καὶ ό μὲν Δαυὶδ καίτοι βασιλεύς ῶν καὶ τόν έχθρὸν ύπό χεῖρας έχων θέλοντας τε τούς
στρατιὡτας αποκτεῖναι τόν ἐχθρόν ού τη έξουσία κεκωλυκεν, αλλ', ὡς ὴ γραφή φησιν,

25 έπεισε Δαυὶδ τούς ανδρας αύτοῦ έν λόγοις καὶ ούκ έδωκεν αύτοῖς ανασταντας θανατῶσαι
τὸν Σαούλ. αύτός δὲ τόν λόγον ούκ έχων μετ” έξουσίας παντας βια3εται, ίνα δειχθ·η
πασιν ότι ὴ φρόνησις αύτῶν ούκ έστι κατὰ θεόν, αλλ' ανθρωπίνη, καὶ ότι οὶ τα 'Αρείου
φρονοῦντες 'ούκ έχουσιν αληθῶς βασιλέα εὶ μὴ Καίσαρα". δι' αύτοῦ γαρ παντα μὲν
όσαπερ βούλονται καὶ πραιτουσιν οὶ χριστομαχοι, δόξαντες δέ δι' αύτοῦ πολλοῖς

30 έπιβουλεύειν ὴγνόησαν πολλούς ποιήσαντες όμολογητὰς γενέσθαι, έξ ῶν εὶσιν οί νυν
λαμπρα χρησαμενοι τη όμολογία ανδρες εύλαβεῖς καὶ ἐπίσκοποι αγαθοί, Παυλῖνος ό
από Τριβέρων της μητροπόλεως τῶν Γαλλίων επίσκοπος καὶ Αουκίφερ ό από μητρο-
πόλεως της Σερδινίας επίσκοπος Εύσέβιος τε ό από Βερκέλλων της 'ὶταλίας καὶ Διονύσιος
ό από Μεδιολανων, έστι δέ καὶ αύτη μητρόπολις της 'ίταλίας. τούτους γὰρ βασιλεύς

85 καλέσας έκἐλευσε κατὰ 'Αθανασίου μέν ύπογραφειν, τοῖς δέ αὶρετικοῖς κοινωνεῖν. είτα

7 νεί. Με. 22, 15. 16. 23 9 ]οὶι. 19, 15 11 νεί. ]ετ. 17, 11 16 Ρε. 73, 6 17 Μέ. 16,
24,νἕΙ.Ι.ε. 14,27 19 (ζειτιέ. 5, 2 25 νεί. Ι. Βεε. 26, 9 28 δ. οΒε1ι Ζ. 9 311ῖ. Ζιι αετι
Νειτιιετι νεί. αε ίιιεο 4, 2 (δ. 71, τίῖ. Νοτετι) 35 Εε ὶτεοαεὶτ είεὶι ι.ιιτι αίε δνιτοεὶε 111 Μειίὶετια, αετεει
Βατίιιιτ 355 αιιτεὶι δμὶρ. δεν. ΙΙ 39, 8 (ΕΞΕΙ. 1, 93, ιο) ὶσεεέίιτιιτιτ ὶετ. 3οο Αὶ:1ει1α.ὶέι.ι1αετ, τιιιτ ννετιίεε ειιε αειτι
Οτίετιτ, ννειτετι ειαινεεεαα ίδοὶετ. ΙΙ 36, 1). Ζ11 αετι Εὶι12εΙὶ:ιεὶτε11 αετ νε1·ὶ1211αΙι.ι11εε11 νεί. Ηίίατίμε εοε.
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έκείνων θαυμα3όντων τό καινόν έπιτήδευμα τοῦτο καὶ λεγόντων, μὴ είναι τοῦτον έκ-
κλησιαστικόν κανόνα, εύθύς έκεῖνος· όπερ έγὼ βούλομαι, τοῦτο κανὡν', έλεγε·
'νομι3έσθω· ούτω γαρ μου λέγοντος ανέχονται οί τής Συρίας λεγόμενοι έπίσκοποι.
ή τοίνυν πείσθητε ή μεῖς ύπερόριοι γενήσεσθε'.ΧΒ- ς.

Ταῦτα ακούσαντες οί επίσκοποι πανυ γε θαυμασαντες καὶ τας χεῖρας ανατείναντες ε
πρός τόν θεόν πολλη τη κατ' αύτοῦ παρρησία μετα λόγων έχρήσαντο διδασκοντες, μὴ
είναι τὴν βασιλείαν αύτοῦ, αλλα τοῦ δεδωκότος ίθεοῦ, όν καὶ φοβεῖσθαι αύτόν ήξίουν,
μὴ έξαίφνης αύτὴν αφέληται· ὴπείλουν τε τὴν ὴμέραν τὴς κρίσεως καὶ συνεβούλευον
αύτῷ, μὴ διαφθείρειν τα έκκλησιαστικα μηδέ έγκαταμίσγειν τὴν όωμαικὴν αρχὴν τη
τής ἐκκλησίας διαταγη μηδέ τὴν αρειανὴν αίρεσιν είσαγειν εὶς τὴν έκκλησίαν τοῦ θεοῦ. ιο
αλλ' ούτε ήκουεν έκεῖνος ούτε τι πλέον αύτούς λέγειν ί επέτρεπεν, αλλα καὶ μαλλον ὴπείλει
καὶ ξίφος έγύμνου κατ” αύτῶν καὶ απαγεσθαι δέ τινας έξ αύτῶν έκέλευσε· καὶ παλιν

ς ό Φαραὼ μπεγίνωσκεν. έκτιναξαντες τοίνυν οὶ αγιοι τόν κονιορτόν καὶ πρός
τόν θεόν αναβλέψαντες ούτε απειλὴν βασιλέως έφοβήθησαν οιἴττε ξίφους γυμνουμένου
προδεδὼκασιν, ὰλλὰ καὶ τόν ἐξορισμόν ὡς λειτούργημα διακονίας έσχήκασι. διερχόμενοι 11
γὰρ κατὰ τόπον καὶ κατὰ πόλιν, καίπερ έν δεσμοῖς όντες, εύηγγελί3οντο τὴν μέν εύσεβή
πίστιν κηρύττοντες, τὴν δέ αρειανὴν αίρεσιν αναθεματί3οντες καὶ τὴν μετανοιαν Ούρ-
σακίου καὶ Ούαλεντος στηλιτεύοντες. έγίγνετο δέ τοῦτο πρός ἐναντίου τοῖς έπι-
βουλεύουσιν. όσῳ γὰρ πολύ τό διαστημα της ἐξοριστίας, τοσούτῷ μεῖ3ον τό κατ'
αύτῶν μῖσος ηύξανε, καὶ κήρυγμα ήν κατα τής ασεβείας αύτῶν ὴ τούτων αποδημία. 2ο
τίς γαρ βλέπων τούτους διερχομένους ούκ αύτούς μὲν ως όμολογητὰς ύπερεθαύμα3εν,
έκείνους δέ ούκ απεστρέφετο καὶ έβδελύττετο ούκέτι μόνον ὡς ασεβεῖς, αλλα καὶ ὡς δημίους
καὶ φονευτας καὶ παντα μαλλον ὴ Χριστιανούς όνομα3ων;

εε

Βέλτιον μὲν ούν ήν κατα τὴν αρχὴν Κωνσταντιον μηδ' όλως της αὶρέσεως ταύτης
γενέσθαι ή γενόμενον μὴ τοσοῦτον ένδοῦναι τοῖς ασεβέσιν ή ένδόντα μέχρι τούτων 11
στήναι μετ” αύτῶν, ῖνα καν έως τούτων αωσι κοινὴν τὴν κρίσιν. ὡς δὲ έοικε, κατα τούς
αφρονας δεσμοῖς τής ασεβείας έαυτούς περιπείροντες μεί3ονα καθ' έαυτῶν τὴν κρίσιν επι-
σπῶνται. καὶ γὰρ ούδέ Αιβερίου τοῦ έττισκόπου 'Ρώμης κατὰ τὴν αρχὴν έφείσαντο,
αλλα καὶ μέχρι τῶν έκεῖ τήν μανίαν έξἐτειναν, καὶ ούχ ότι αποστολικός έστι θρόνος ήδέσθη-
σαν, ούδ' ότι μητρόπολις ή 'Ρώμη της 'Ρωμανίας έστὶν ηύλαβήθησαν, ούδ' ότι πρότερον ιο
'αποοτολικούς αύτούς ανδρας' γραφοντες εὶρήκασιν έμνημόνευσαν. αλλα παντα ὁμοῦ
φύραντες παντων αθρόως έπελαθοντο καὶ μόνης της ύπἐρ της ασεβείας σπουδής έφρόντι-
σαν. ἐπειδὴ γὰρ έωρακασιν αύτόν όρθοδοξοῦντα καὶ μισοῦντα μέν τὴν αρειανὴν αῖρεσιν,
σπουδα3οντα δὲ παντας πείθειν αποστρέφεσθαι καὶ ὰναχωρεῖν απ' αύτης, ἐλογίσαιττο

ὶίὶ3.Ι σα Εοτιετ. ΟδΕῖ. 65, 187, νοτ αὶὶετιτ δμὶρ. δεν. Π 39, 4_ό. Ε11εεὶ› ν. νετεεὶὶί 111111 Ι.ι12ίίετ ννετεὶετι
Ζμτιέιεὶτετ αὶτἔεεετπ, αειιττι νετὶτειιταεὶτ ιτιοτι ιτιίτ Βίοτιγε, αετ ειὶσετ είτιε ῖἱιιτετεμεὶιμτιε αεε (ἔὶειιιὶσετιε αεε Αὶὶτ.
ίοταειτ, ὶσενοτ ετ είεὶι 21.11· Πτιτετεεὶιτίίτ αεε ίἕττείὶε ὶοετείτίὶιταετι 1νίὶΙ. Βειτειμί ννίτεὶ ετ ειὶτεεεετπ (ί.11είίετ
αε Ατὶτ. Π Β; ίῖδΕΙ. 14. 161, 29ὶῖ.). Νμτ αίε θετιειττιεετι υτιεὶ Βὶτοαειτιίιιε ν. Τομὶομεε (διιὶρ. δεν. Π 39,7
(ῖδΕὶ. 1, 93. 3ίί.) Ιττιὶιετι εὶεὶτ τιίεὶττ Βεὶσεμἕτ, ειὶὶε ειτιαετειτ ιιιιίτετεεὶττίεὶσετι 2 νεί. Ι.11είίε1· αε ιτοτι
ρε1τε.27 (ῦδΕΙ. 14, 268. ιο) 3 Ι..1.1είίετ ιτιοτίειταιπιι 13 (ΕδΕΙ. 14, 311, 25): ειιτιί ειαεὶειτιιοτιτεε Ατ-
τίειιτειε αοεπιειτίε τμειε ερίεεορί ερίεεοριιιττ τε εεεε ερίεεοροτμττι. νεί. αε ε. Ατὶτ. Ι 33 (ΟδΕΙ. 14, 125, 1ΒΠ.)
13 νεί. Μ1:. 1ο, 14. 31 ὶνο?
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οί δυσσεβεῖς ότι· 'εἰ τόν Αιβέριον πείσαιμεν, παντων ταχέως κρατήσομεν'. καὶ δια-
βαλλσυσι βασιλεῖ· κακεῖνος ταχέως προσδοκήσας διὰ Αιβερίου παντας έλκειν πρός ἑαυτόν
γραφει καὶ πέμπει σπαδοντα Εύσέβιόν τινα καλούμενον μετα γραμματων καὶ δώρων, ίνα
-τοῖς μὲν δωροις κολακεύσὴ, τοῖς δέ γραμμασιν ἀπειλήσὴ. ὶ απελθὼν τοίνυν ό σπαδων

1 εις τὴν 'Ρὼμην πρῶτον παρεκαλει τόν Αιβέριον κατὰ 'Αθανασίου μέν ύπογραψαι, τοῖς δέ
'Αρειανοῖς κοινωνησαι, λέγων· 'τοῦτο βασιλεύς βούλεται καὶ κελεύει σε ποιήσαι'. είτα
επιδεικνύς τα δῶρα παρεκαλει καὶ χειρῶν ήπτετο λέγων· “πείσθητι βασιλεῖ καὶ ταῦτα
δέξαι”.

'Ο δὲ ἐπίσκοπος λόγῳ πείθων έδίδασκε· 'πῶς οίόν τε τοῦτο γενέσθαι κατὰ 'Αθα-
ιο νασίου; όν γαρ ού μόνον μία, αλλα καὶ δευτέρα σύνοδος πανταχόθεν ὶ συναχθεῖσα καλῶς

έκαθαρισε καὶ ὴ “Ρωμαίων δὲ έκκλησία μετί εὶρήνης απέλυσε, πῶς δυναμεθα κατακρῖναι; ή
τίς ὴμας αποδέξεται, εἰ όν παρόντα ήγαπήσαμεν καὶ είχομεν τη κοινωνία, τούτον έαν
ὰ-πσστραφῶμεν απόντα; ούκ έστιν ούτος ἐκκλησιαστικός κανὼν ούδέ τοιαύτην πὼποτε
παραδοσιν έσχομεν παρα τῶν πατέρων τῶν καὶ αύτῶν παραλαβόντων παρα τοῦ μακα-

ιε ρίου καὶ μεγαλου αποστόλου Πέτρου. αλλ' είπερ αρα μέλει τῷ βασιλεῖ περὶ τής έκ-
κλησιαστικής εὶρήνης, εί κελεύει λυθήναι τα παρ' ὴμῖν περὶ 'Αθανασίου γραφέντα, λυέσθω
καὶ τα παρ” ἐκείνων κατ' αύτοῦ γενόμενα, λυέσθω δέ καὶ τα κατὰ παντων καὶ γενέσθω
λοιπόν έκκλησιαστικὴ σύνοδος μακραν τοῦ παλατίου, έν βασιλεύς ού παρεστιν, ού κόμης
παραγίνεται, ού δικαστὴς απειλεῖ, αλλα μόνον ό τοῦ θεοῦ φόβος αρκεῖ καὶ ή τῶν αποστόλων

20 διαταξις, ίν' ούτως προηγουμένως ὴ μέν έκκλησιαστικὴ πίστις σὼ3ηται, καθως οί πατέρες
ῶρισαν έν τη κατα Νίκαιαν συνόδῳ, οί δὲ τα 'Αρείου φρονοῦντες έκβαλλωνται καὶ ὴ αίρεσις
αύτῶν αναθεματισθη. καὶ τότε λοιπόν κρίσεως γενομένης περὶ ῶν 'Αθανασιος καὶ εῖ τις
έτερος έγκαλεῖται καὶ περὶ ῶν έγκαλοῦνται καὶ αύτοί, οί μὲν ύπεύθυνοι έκβαλλωνται, οἱ δέ
καθαροί παρρησίαν έχωσιν. ού γαρ οίόν τε συνόδῳ συναριθμηθήναι τούς περὶ πίστιν

25 ασεβοῦντας ούδέ πρέπει προκρίνεσθαι πραγματος έξετασιν τής περὶ πίστεως ἐξετασεως.
χρὴ γὰρ πρῶτον πασαν περὶ τής πίστεως διαφωνίαν έκκότττεσθαι καὶ τότε τὴν περὶ τῶν
πραγματων έρευναν ποιεῖσθαι. καὶ γὰρ ό κύριος ὴμῶν 'ίησοῦς Χριστός ού πρότερον έθε-
ραπευε τούς πασχοντας, πρὶν αν δείξωσι καὶ είπωσιν ὁποίαν πίστιν είχον εἰς αύτόν.
ταύτα παρα τῶν πατέρων έμαθομεν, ταῦτα απαγγειλον τῷ βασιλεῖ, ταῦτα γὰρ καὶ αύτῷ

30 συμφέρει καὶ τὴν έκκλησίαν οἰκοδομεῖ. μὴ ακουέσθω δὲ Ούρσακιος καὶ Ούαλης, καὶ γαρ
καὶ έν τοῖς προτέροις μετενόησαν καὶ νῦν λέγοντες ούκ εὶσὶ πιστοί '.

(Ο μέν ούν επίσκοπος Αιβέριος τοιαῦτα, ό δέ εύνοῦχος λυπηθεὶς ού τοσοῦτον, ότι μὴ
ύπἐγραψεν, αλλ' ότι της αὶρέσεως έχθρόν αύτόν εύρεν, έπιλαθόμενός τε ότι πρός έττίστςο-

1 Π. Βεα ίοὶἔεααεα Ετείεαίεεεα εεαί: αίε νετὶοειααιιαε αετ Εεεατεα αεε Ι.ίὶ:›ετί1.ιε ία λίαίὶααα νοτειιιε (ε. αατετι
ο. 41 δ. 2ο5, 32 Β.). Βετ Ρερεὶ: ετννειτέεέε αεε εὶεὶεὶτε δεὶιὶεὶκεοὶ ινίε Εαείίετ, Εμεεδ ααα Βίοτινε. νεί. ΕδΕΙ. 65,
164, 17 Εἰ. 3 Ειιεεὶσ ίεε αετ ὶσειτῖιεὶιίὴτίτε ρταεροείὶταε εειετί εμὶσίεμίί ιιαέετ Κοαεέαατίμε, ίῖόετ ὶὶττι δεεεὶτ,
Βτίεἱε αεε ἰ.ίὶ:›ειαίυε δ. 139. υὶσει· εείαε νετὶταααίμαεετι ταὶέ ῖ..ίὶοετί1.ιε Βετίεὶττεί: αμτ Ατὶτειτι. 1ο Εὶοεαεσ
ατειιτιτεαέίεττ Ι..ίὶ;›ετίι1ε ία Μείίααα νοτ Κοαεέεαίίμε (Τὶ1α1.ὶ1.ε. ΙΙ 16, 1Ε.) 15 νεί. ]ι1ὶίι.ιε ν. Κοτιι
Θροὶ. εεε. 35, 5 (δ. 113, 12) 18 Βὶε δίέ211αεεα αετ Μείὶαααετ δντιοαε Ιειααεα ίττι Κείεετὶίεὶτεα Ρείειεί:
ετεττ, Ηίὶετίιιε ΕδΕΙ.. 65, 187, 17 22 νεί. Ι.ίῖ›ετί1.1ε Τὶταέ. ὶτ. ε. ΙΙ 16. 8 26Εί. Βειε ίσταειτε Είὶοετίμε
ἰιι εείαεατ Βτίεί εια Κοαεέααέίαε (()δΕΙ.. 65, 92, 12α.; 93, 1α.) ιιαεὶ ὶ:›εί αεττι ΜαίΙό.α‹.ὶετ νετὶτότ (Ταεὶτ.
ὶι. ε. Π 16. 22) 29 απαγγειλον: αμτεὶτ εείαε Ισεεατεα 3ο δο 21.ιεΙτ Ι.ίὶτε1·ί1.ιε Ταατ. ὶι. ε. Π 16,
11 (133, διῖ.)
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1 ῖῖαντὁς Ρ | κρατήσωμεν ΕΟΕ 2 κακεῖνος ε. Κα. ααεαεετταεεα Β 3 σπαδοντα -ί- καὶ Ε
5/6 ”Αρειανοῖς δέ _ Ρ 1ο μία Β ή μία ΚΡΟΒΕ 15 μέλλει Β 21 έκβαλλονται ΒΕ 23 ἐγκαλοῦνται
ΟΡ- ἢςκελεύονται Ηεε. ὶ έκβαλλονται ΒΕ 3ο αι‹ουέσθω ΕΕ Μοαιί. ακουετω ΒΚΡΟΗΕ· 33 έπι-
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πον ήν μεγαλως απειλήσας έξήρχετο μετὰ τῶν δώρων. πραττει δέ τι παρανομον Χριστια-
νῶν μέν αλλότριον, ί σπαδόντων δὲ τολμηρότερον. τὴν γὰρ παραβασιν τοῦ Σαούλ μιμησα-
μενος απελθών είς τό μαρτύριον Πέτρου τοῦ αποστόλου τα δῶρα αύτῷ ανέθηκεν. αλλα
μαθὼν ό Αιβέριος πρός μέν τόν τηροῦντα τόν τόπον καὶ μὴ κωλύσαντα μεγαλως ήγανακ-
τησεν, αύτα δέ ώς αθυτον θυσίαν απέρριψε, καὶ τοῦτο μαλλον εὶς όργὴν έκίνει τόν θλαδίαν.
παροξύνει τοίνυν βασιλέα λέγων· “ούκέτι περὶ τοῦ γραψαι Αιβέριόν έστιν ὴμῖν ὴ φροντίς,
ὰλλ, ότι κατὰ τής αἱρέσεως ούτω φρονεῖ, ώς έξ όνόματος τούς "Αρειανούς αναθεματί3ειν'.
είς τοῦτο δέ κινεῖ καὶ τούς ἑτέρους σπαδοντας, πολλοὶ δέ, ί μαλλον δέ τό όλον είσὶν εύνοῦχοι
παρα Κωνσταντίῳ καὶ παντα δύνανται παρ, αύτῷ, χωρίς τε τούτων ούδέν έστιν έκεῖ γε-
νέσθαι. γραφει δὴ ούν βασιλεύς είς 'Ρώμην, καὶ παλιν παλατινοὶ καὶ νοταριοι καὶ
κόμητες αποστέλλονται καὶ γραμματα πρός τόν έπαρχον, ίνα ή πλανήσαντες δόλῳ τόν
Αιβέριον έξαγαγωσιν από τής “Ρώμης καὶ πέμψωσιν είς τό οτρατόπεδσν πρός αύτόν ή
βία τουτον διώξωσι.

Τοιούτων δὴ όντων τῶν γραφέντων λοιπόν κακεῖ φόβος καὶ έπιβουλὴ κατὰ πᾶσαν τὴν
πόλιν ήκμα3ε. κατὰ πόσων γοῦν οίκων αττειλὴ γέγονε; πόσοι πόσας έπαγγελίας είλήφασι
κατὰ Αιβερίου; πόσοι ταῦτα βλέποιττες έκρύβησαν έπίσκοποι; πόσοι τῷν έλευθέρων
ανεχώρησαν εὶς χωρία δια τὰς διαβολας τῶν χριστομαχων; πόσοις αστςηταῖς έπεβού-
λευσαν; πόσους έκεῖ διατρίβοντας καὶ λοιπὸν τό ἐφέστιον έχοντας έκεῖ διωχθήναι πεποι-
ήκασι, ποσακις καὶ όπως έφύλαξαν τόν λιμένα καὶ τας είσόδους τῶν πυλῶν, ίνα μή τις
ὸρθόδοξος εὶσελθὼν θεωρήση Αιβέριον; έσχε καὶ “Ρώμη πεῖραν τῶν χριστομαχων καὶ
έγνω λοιπόν όπερ ούκ έπίστευεν ακούουσα πρότερον, πῶς καὶ αἱ έτεραι έκκλησίαι κατα
πόλιν έπορθήθησαν παρ' αύτῶν. εύνοῦχοι δέ ήσαν οί καὶ ταῦτα καὶ τα κατα παντων
κινοῦντες. καὶ τό παραδοξον ής έπιβουλής τοῦτό έστιν, ότι ή αρειανὴ αίρεσις αρνουμένη
τόν υὶόν τοῦ θεοῦ έξ εύνούχων έχει τὴν βοήθειαν, οίτινες ώς τη φύσει ούτως καὶ τὴν ψυχὴν
αρετής αγονοι τυγχανοντες ού φέρουσιν ακούειν όλως περὶ υίοῦ. ό μέν ούν έκ ής
Αίθιοπίας εύνοῦχος μὴ νοῶν α ανεγίνωσκεν έιτείσθη τῷ Φιλίττπῷ διδασκοντι περὶ τοῦ
σωτήρός, οί δὲ τοῦ Κωνσταντίου σπαδοντες ούτε τοῦ Πέτρου όμολογοῦντος ανέχονται,
αλλα καὶ τόν πατέρα δεικνύντα τόν υὶόν αποοτρέφονται καὶ μαίνονται κατὰ τῶν λεγόν-
των γνήσιον είναι τόν υὶόν τοῦ θεοῦ έκδικοῦντες σπαδόντων αίρεσιν, μηδέν είναι γνήσιον
καὶ αληθινόν έκ τοῦ πατρός. διὰ τοῦτο γαρ καὶ ό νόμος εῖργει τούτους εὶς έκκλη-
σιαστικὴν συμβουλίαν προσλαμβανεσθαι, καὶ όμως τούτους νῦν τῶν έκκλησιαστικῶν κρι-
ματων κυρίους έλογίσατο, καὶ όπερ αν αύτοῖς δόξη, τοῦτο Κωνσταντιος κρίνει καὶ οὶ λε-
γόμενοι έπίστςοποι ύποκρίνονται. ώ τίς αν ὶ γένοιτο τούτων λογογραφος; τίς απαγγείλαι
ταῦτα είς γενεαν έτέραν; τίς αρα πιστεύσειεν ακούων ότι σπαδοντες οί οὶκειακὰς ύπηρεσίας
μόγις πιστευόμενοι (φιλήδονον γαρ τὸ τούτων είδος, καὶ ούδὲν αλλο μεριμνῶσιν ὡς
τοῦθ”, όπερ αύτούς ή φύσις αφείλατο, έμποδί3ειν) ούτοι νῦν τῶν έκκλησιαστικῶν καταρ-
χουσι, καὶ τούτοις ύποπίτττων Κωνσταντιος πασιν έττεβούλευσε καὶ Αιβέριον έξώρισεν;

2 νεί. ί. Βοξ. 15 1ο Π. Ατιτιτι. Χν 7, 6_1ο είδε αεα ὶ1εε1:ετ1 Βετίεὶιτ Είδε: αεα Κοααίὶτί: αεε Κοαετεια-
τίιιε αιίὶ: ί.. Βει. ί... αίεὶιί: αεε ί.ίτί:εὶΙ ίίὶσετ Ατὶτααειείμε ι.ιτιίετεεὶ:ιτείὶ:›1, ίσίὶσετὶαε ειεἔτε Ροριιὶί ιαεὶμ, συί
είαε εαιοτε ὶὶὶειετ:-ιὶσατ, ε1.1ι11 ττιειεαε αὶίῆεαίέειτε τιοετίε ττιεαίο ρο1:ι1ίι: αεροιτατί 23Ε. Εὶα Ιετὲίίτίἕετ δετ-
ὶτεεττιμεὶ 26 ναὶ. Αετε. Β, 27ίί. 27 ναὶ. Με. 16, 17 3ο ίξειτι. Νίε. 1
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Ηίεέοτίε Ατὶεαοτμτα 39,1_41,1. ηοη

Ἑπειδὴ γὰρ πολύς ήν εὶς 'Ρώμην γραφων, ί απειλῶν, αποστέλλων, έπιβουλεύων,
λοιπόν δ” έγεγόνει καὶ ό κατὰ 'Αλεξανδρειαν διωγμός. έλκεται καὶ Αιβέριος πρός βασι-
λέα καὶ πολλη καὶ αύτός κέχρηται τη παρρησία· "παῦσαι", λέγων, 'διώκων Χριστια-
νούς· μὴ πείρα3ε δι, ὴμῶν εἰσαξαι τὴν ασέβειαν είς τὴν έκκλησίαν. παντα ύπομένειν έσμέν

τι έτοιμοι ή 'Αρειομανῖται κληθήναι. Χριστιανούς όντας ὴμας μὴ αναγκα3ε χριστομαχους
γενέσθαι. τοῦτο καὶ σοὶ συμβουλεύομεν· μὴ μαχου πρός τόν δεδωκότα σοι τὴν αρχὴν
ταύτην· μὴ αντ” εύχαριστίας ασεβήσης εἰς αύτόν· μὴ δίωκε τούς πιστεύοντας εὶς αύτόν·
μὴ ακούσης καὶ σύ· ››σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτί3ειν«. αλλ' εῖθε καν ακούσης, ίνα καὶ
σύ πεισθ·ης ώς ό αγιος Παῦλος. ίδού παρεσμεν, ήλθομεν, πρὶν πλασωνται πρόφασιν·

ιο διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐσπεύσαμεν είδότες ότι έξορισμός ὴμας μένει παρα σοῦ, ῖνα, πρὶν προ-
φασεως παθωμεν, καὶ πασι δειχθη φανερῶς ότι καὶ οἱ αλλοι παντες ούτω πεπόνθασιν ώς
ὴμεῖς καὶ αὶ λεχθεῖσαι κατ' αύτῶν προφασεις έπλασθησαν παρα τῶν ἐχθρῶν καὶ παντα

_ Πτα κατ, αύτούς ἐστι συκοφαντία καὶ ψευδη .
Ούτω μὲν ούν ό Αιβέριος τότε λήων ἐθαυμα3ετο παρα παντων, ό δέ αντὶ τοῦ απο-

ιε κρίνασθαι μόνον ἐκέλευσε καὶ ἐξώρισεν έκαστον διαστήσας, όπερ καὶ έπὶ τῶν προτέρων
πεποίηκε. τοῦτον γαρ ἐξορί3ων τόν τυπ'ον αύτός ἐποίησεν, ίνα καὶ έν ταῖς τιμωρίαις ώμό-
τερος τῶν πρό αύτοῦ τυραννων καὶ διωκτῶν γένηται. τῷ μὲν γὰρ προτέρῷ διωγμῷ
κοινη καὶ πολλούς αμα κελεύων ό τότε Μαξιμιανός ἐξώρι3εν όμολογητὰς καὶ τὴν τιμωρίαν
ἐπεκούφι3ε παραμυθούμενος αύτούς τη συνουσία, ούτος δέ κακείνου γέγονεν ώμότερος καὶ

-ο διέστησε τούς κοινη παρρησιασαμένους καὶ ομολογήσαντας καὶ διεχώρισε τούς συνδε-
θέντας τη πίστει, ίνα καὶ αποθνήσκοντες αλλήλους μὴ βλέπωσι, νομί3ων ώς ό χωρισμός τοῦ
σώματος παντως καὶ τὴν της ψυχής διαθεσιν διίστησιν ή χωρισθέντες αφ' έαυτῶν έπι-
λαθωνται τής αλλήλων όμοφροσύνης τε καὶ όμοψυχίας· ούκ είδὼς ί ότι, καν έκαστος απο-
μείνη, αλλ' έχει μεθ' ἑαυτοῦ παλιν όν κοινη συνόντες ώμολόγησαν κύριον, ός καὶ πλείους
είναι ποιήσει μεθ, έκαστου (ώς πειτοίηκεν έπὶ Ἑλισσαίου τοῦ προφήτου) ήπερ εὶσὶ μετα
Κωνσταντίου στρατιῶται. τυφλὸν αληθῶς ή κακία· έν ῷ γὰρ έδοξαν λυπεῖν τούς
όμολογητὰς διαχωρί3οντες αύτούς απ' αλλήλων, ἐν τούτῳ μαλλον έαυτούς μεγαλως ὴδίκη-
σαν. όλως μέν γαρ εί συνήσαν αλλήλοις καὶ έπὶ τό αύτό έτύγχανον, ί έξ ἐνός τόπου τῶν
ασεβῶν έγνωρί3ετο τό μύσος, νῦν δέ διαστήσαντες αύτούς πεποιήκασιν εὶς παντα τόπον
διαδραμεῖν έαυτῶν καὶ γνωσθήναι τὴν ασεβή αίρεσιν καὶ πονηρίαν.

Οία γαρ καὶ ταῦτα πραττοντες έδρασαν, τίς ακούσας ούχ ήγήσεται παντα μαλλον
αύτούς ή Χριστιανούς είναι; Αιβερίου γαρ αποστείλαιττος πρός βασιλέα Εύτρόπιον πρεσ-

Ο

2 Ψεαα ΑΗ1:-ια. ὶσείπι νὶἰοττ εεαοταιτιεα ννεταεα αατί, εο ίεααεα αίε \‹”ετΙ1ει.τιαΙι1τιεε11 ία Κοττι ιτιίί: ί..ὶὶ1ετί1.1ε
νοτ Αιιειιεί 355, εὶεο ]11αί/]ι1ὶί 355 ετετέ, ε. 1.ι1·ιι:ετ1 δ. 211, 2 3 Ι..ίί;›ετίι1ε ννμτεῖε τιαεὶτ Μαίίειαα εεῖστειείττ
(Αταττι. Μειτε. ει. 2.. Ο.: αεί εο1τιί1:ε1:1.1τ11, αεε ννειι· ία Μείὶειτια). ΑτΙ:1. τααείιτ Ιείαετ 211 εὶὶεεετ δέείὶε ααι·
είαε κνετεὶοεε τὶιετοτίεεὶτε Μὶέτείίααε ιηιὶσετ αίε νετὶιατιαίααἕεα. Βίε εία2ίτ¿ε Ομεὶίε ίεε αεε Ρτοτοὶιοὶὶ όεί
Τὶιαί. ὶτ. ε. Π 16, 1Π. (δοεοττι. Π” 11, 3ἰί. εεὶιτείὶσὶ: εε ει11ε; Ηίὶειτίμε, Ι.11είίετ εεὶτννείἕεα) μαα εὶετ αῃαεείτότίεε
Κε.ὶ1ι:τιεαὶ:ε1τεὶ·1ί: 8 Αετ. 26, 14 14 Ι..ίὶσετίι1ε νναταε ατεί Τεεε αειεὶι αετ νετίιαααὶααε αειεὶτ Βετόα (Τὶ1τ21-είεα)
νετόειτιαί: (Ταεὶτ. ὶ;ι. ε. Π 16, 27-29). Βετιιορὶτίὶιιε, αετ Οιτεόίεεὶιοἱ, ὶτεέτε ίὶ:1α 21.11· Αααεὶταιε αεε Πτεείὶε
εεἔεα Ατὶτ. 211 νετααίεεεεα 19 Ατὶτ. τίεαὶκτ 1.νο111 211 αίε Βεροττετίοα ία αίε Βετεννετὶτε, Εμεεδ Ι1. ε.
ΜΙΠ 12, 1ο (77ο, 19) 25 νεί. ΙΥ. Εεε. 6, 16 32 Ηίετταίτ ὶεαίκί Ατίι. ειιιἱ αίε Ετείεαίεεε αει· δναοαε
νοα Μείίεαα 2ι1τἰιεὶ1. Βὶε Βείαεα ίσεεετειτ αεε ί.ίί›ετὶ1.ιε ὶ1ὶεΒε11 Ρειαετειτίυε μαα Ηὶίατίμε (εο Ιζὶὶσετίιιε ΟδΕί.
65, 93, 1ο), 21.1 ίὶτιτετ νετὶσεααιιαε Ηίετοα. εὶττοτι. οί. 283, 3 (18. ]. α. Κοαεέ. = 355)
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βύτερον καὶ διακονον `ίλαριον μετὰ γραμματων, ότε καὶ οί περὶ Αουκίφερον ώμολόγουν,
τόν μέν πρεσβύτερον εύθύς ἐξώρισαν, τόν δέ διακονον ”ίλαριον γυμνώσαντες καὶ τα νῷτα
μαστίξαντες έξώρισαν έπιφωνοῦντες· 'διὰ τί μὴ αντέοτης Αιβερίῳ, αλλα καὶ παρ' αύτοῦ
κεκόμικας γραμματα'; έττοίουν δέ τοῦτο Ούρσακιος καὶ Ούαλης καὶ οί σύν αύτοῖς σπαδον-
τες. καὶ ό μὲν διακονος μαστι3όμενος ηύλόγει τόν κύριον μνησθεὶς αύτοῦ λέγοντος·
››τόν νῶτόν μου έδωκα είς μαστιγαςιι. οί δὲ καὶ μαστί3οντες έγέλων καὶ έχλεύα3ον αύτόν
ούκ ἐρυθριῶντες, ότι Αευίτην ύβρι3ον· πρέποντα δέ ἐαυτοῖς καὶ ούτοι γελῶντες ἐφρόνουν
κακεῖνος εύλογῶν ύπέμενε. τό μέν γαρ τύπτεσθαι Χριστιανῶν ίδιόν έστι, τό δὲ μαστί3ειν
Χριστιανούς Πιλατου καὶ Καιαφα τό τόλμημα. ούτω μέν ούν καὶ τὴν 'Ρωμαίων έκ-
κλησίαν καὶ κατα τὴν αρχὴν έπεχείρησαν διαφθεῖραι θελήσαιττες έγκαταμίξαι καὶ έν
τὴν ασέβειαν, ό δὲ Αιβέριος ἐξορισθεὶς ύστερον μετὰ διετή χρόνον ώκλασε καὶ φοβηθεὶς
τόν απειλούμενον θανατον ύπέγραψεν. αλλα καὶ τοῦτο δείκνυσιν έκείνων μέν τὴν βίαν,
Αιβερίου δέ τό κατὰ τής αὶρέσεως μῖσος καὶ τὴν ύπὲρ 'Αθανασίου ψήφον, ότε τὴν προ-
αίρεσιν είχεν έλευθέραν. τὰ γαρ έκ βασανων παρὰ τὴν ἐξ αρχής γνώμην γιγνόμενα,
ταῦτα ού τῶν φοβηθέντων, αλλα τῶν βασανι3όντων έστὶ βουλήματα. παντα μέντοι
ποιεῖν ύπἐρ τής αἱρέσεως έπεχείρησαν. καθ' ἐκαστην δἐ έκκλησίαν τηροῦιττες ήν έμαθον
πίστιν, τούς μέν διδασκαλους προσδοκῶσι, τὴν δὲ χριοτομαχον αίρεσιν κατέβαλον καὶ
παντες ως όφιν έκτρέπονται.

Τοιαῦτα δέ καὶ τοσαῦτα ποιήσαντες οί δυσσεβεῖς ούδέν ἐνόμι3ον πεποιηκέναι, έως
ό μέγας ”Οσιος απείρατος ήν αύτῶν τής πονηρίας. καὶ γὰρ καὶ κατα τοῦ τηλικούτου γέ-
ροντος έκτεῖναι τὴν μανίαν έαυτῶν έσκέψαντο. καὶ ί ούθ' ότι πατήρ έστι τῶν ἐπισκόπων
ήσχύνθησαν, ούθ' ότι γέγονεν όμολογητὴς ηύλαβήθησαν, ούτε τόν χρόνον τής έπισκοπής,
ότι έξήκοντα έτη καὶ πλεῖον έχει ἐν αύτη, ηδέσθησαν, ὰλλὰ παντα ἐξουθένουν καὶ πρός
μόνην τὴν αίρεσιν έβλεπον, ανθρωποι αληθῶς ι›μήτε τόν θεόν φοβούμενοι μήτε ανθρωπον
έντρεπόμενοι«. προσελθόντες τοίνυν Κωνσταντίῷ τοιούτοις παλιν έχρήσαντο ρήμασι·
“παντα μέν πέποιήκαμεν καὶ έξωρίσαμεν τόν 'Ρωμαίων ἐπίσκοπον, έξωρίσαμεν δέ καὶ πρό
αύτοῦ πλείστους όσους ἐπισκόπους, παντα τε τόπον φόβου πεπληρώκαμεν· ὶ αλλ' εἰς
ούδέν ὴμῖν έστι τα τηλικαῦτα σου έργα ούδέ κατώρθωται ότιοῦν ήμῖν, έως 'Οσιος περι-
λείπεται. ἐκείνου γὰρ όντος έν τοῖς ίδίοις καὶ παντες ἐν ταῖς ὶδίαις έκκλησίαις εὶσίν,
ἱκανός ἐστιν έν λόγῳ καὶ πίστει πείθειν παντας καθ' ὴμῶν. ούτος καὶ συνόδων καθη-
γεῖται καὶ γραφων ακούεται πανταχοῦ· ούτος καὶ τὴν έν Νικαία πίστιν ἐξέθετο καὶ τούς
,Αρειανούς έκήρυξεν αίρῃικούς είναι πανταχοῦ. αν τοίνυν ούτος μείνη, περιττός ὁ τῶν

έρων ἐξορισμός γέγονεν· ὴ γὰρ αίρεσις ὴμῶν έκποδὼν γίγνεται. αρξαι τοίνυν καὶ4". ·-ί

2 Ζιιτ δίττειίε αεε Αμερείτεεὶτετιε νεί. Οαερειτ, Ρτιρείττυπι Ι 175 1 6 -ίεε. 5ο, 6 11 νεί. δ. 167, 19
Νοίε. Ατι αετ Ατιἕεὶτε: αειεὶτ 2 ]εὶ11·ετι ῆεὶ ί.ίὶ1ετί11ε 11111, ίεὶ: ιτίεὶιί: 211 ταττείτι. Αὶεο τιιείαί: Αείιεια. ὶιίετ
αίε ίἔατετεεὶιτίίί αεε Ι..ίί›ετί11ε 111ιί:ε1· αειε δίτιτιίετιεε νοτι 351, αίε ετ 357 νοΙὶ2σεεα ὶταί. Βεε 111118 νοτ
αεττι 28. 4.357 εεεεαείιεα; αεαα 11111 αειατι ίτοατιίε είεα Κοαεέεαέίμε, αετ 211 αίεεετ Ζείτ ία Κοτιι ννειτ,
εμέ νετὶ:ιειααὶ1.1αεεα ἰιὶσετ αίε Κίίεὶκὶτεὶττ αεε Ι.. είαἕεὶεεεεα ίτεὶσεα ίῖὶιατ. Ι1. ε. Π 17, 1. 2; δο2οα1. Ιν 11, 12;
Εοὶὶ. ΑνεΙΙ. 1, 3; ΟδΕί.. 35, 2, 3α.) 2ο νείαε ίαε:-1 5 (δ. 71, 7Εί. Νοτετι) 21 πατήρ νεΙ.ειροί.
εια Οοτιετ. 3, 7 (δ. 281, 13) 22ί. όμολογητὴς εο 2ι1εὶ1 Εμεεδ ΜΕ Π 63 (66, 28ί.); Ο. ινετ αεεα αεα
6ο Απιίείειὶιτετι, αίε ετ 355 ὶιειττε, εὶεο εεὶτοα εεννα 1ο ῖεὶιτε νοτ αετ νετίοὶεμαε Βίεεὶ1οΙ 24 ί..ε.
18,2 31 Οὶσ ασε δνταὶσοὶ αετ δναοαε νοα Ο. νετίαίὶτ ίεε, ίετ ίτεεὶίεα. Ιταιτιετίιία εέεὶτί ετ αα αετ
δρίτ2ε αετ ί.ίε1:ε αετ Βίεεὶτόίε, αίε Κειαοιτεε ααα δντιιὶοοὶ ι1ι:ιὶ:ε1·εεί:1τίεί1ετι, είε νεττταμεαεατααα, αίε νετ-
ττετετ αεε Κείεετε. νεί. Εμεεδ ἩἙ ΙΙΙ 7, 2 (Βο, 18)
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1 ε. Βα. 'ὶλαρίου διακόνου Ε 6 έδωκαν Ε 7 αύτοῖς Κ 1ο διαφθαρεῖναι Κ 11 2. Βα.
τό Αιβερίου Β | ῶκλασε χρόνον_ Ρ 15 έστὶ] εὶσὶ Ε 17 χριστομαχων Ρ ) κατέβαλον Μοατί.
κατέλαβον Ηεε. 2ο καὶ: > Κ 23 2. Κα. περὶ τοῦ έπισκόπου 'Οσίου Β 26 τόν] τῶν Β
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τοῦτον διώκειν καὶ μὴ φείση, καν αρχαῖος ή. καὶ γαρ ὴ αίρεσις ὴμῶν ούκ οίδεν ούδέ
γερόντων τιμαν πολιαν”.

Ταῦτα ακούων ούκ έμέλλησε βασιλεύς, αλλ' εἰδὼς τόν ανθρωπον καὶ τό ὶκανόν τοῦ 43, 1
γέροντος γραφει καὶ κελεύει τοῦτον έλθεῖν πρός αύτόν, ὴνίκα καὶ Αιβέριον κατὰ τὴν αρχὴν Β

1 έπείρα3εν. έλθόντα δὴ ούν αύτόν ήξίου καὶ προέτρεπε τὰ συνήθη λέγων, οίς δὴ καὶ τούς
αλλους απαταν ένόμηεν, ῖνα καθ” ὴμῶν μέν γραψη, πρός δέ τούς “Αρειανούς έχη τὴν κοινω-
νίαν. ό δέ γέρων καὶ τὴν ακοὴν αηδως ἐνέγκας καὶ λυπηθείς, ότι καν όλως ἐφθέγξατό τι 2
τοιοῦτον, έπιπλήξας καὶ πείσας αύτόν ανεχώρησεν εὶς τὴν πατρίδα καὶ τὴν έκκλησίαν
ἑαυτοῦ. αλλα τῶν αἱρετικῶν αποδυρομένων καὶ παλιν παροξυνόντων (είχε δέ καὶ τούς

10 εύνούχους ύπομιμνήσκοντας καὶ μαλλον παροξύνοντας) γραφει λοιπόν βασιλεύς μετὰ
απειλής. καὶ ύβρί3εται μέν ό ”Οσιος, ού κινεῖται δέ δια τόν φόβον τής ἐπιβουλής, 3
αλλ' έστηκὼς τῷ φρονήματι καὶ έπὶ τὴν πέτραν οὶκοδομήσας ἑαυτοῦ τὴν τής πίστεως
οὶκίαν έ·παρρησια3ετο κατὰ τής αὶρέσεως ρανίδας καὶ πνοας ανέμων ὴγούμενος τας έκ τῶν ε
γραμματων απειλας. πολλακις γοῦν γραψαντος Κωνσταντίου καὶ τα μέν κολακεύοντος 1

15 ώς πατέρα, τα δέ απειλοῦντος καὶ τούς έξορισθέντας όνομα3οντος καὶ λέγοντος· “έτι σύ
μόνος τυγχανεις ό κατὰ τής αἱρέσεως; πείσθητι καὶ γραψον κατα 'Αθανασίου ό γ
κατ' έκείνου γραφων παντως τα 'Αρειανων μεθ' ὴμων φρονήσειί. ού κατορρωδήσας

Ω.

Ο·Ὁ

”Οσιος, αλλα καὶ πασχων ύβρεις έγραψε καὶ αύτός τοιαυτα, καὶ τὴν έττιστολὴν ανέγνωμεν,
καὶ έστιν έν τῷ τέλει γεγραμμένη.

το . . . ί °Ε
Μαξιμιανῶ 2. δέῖα.

<

×Β.Θ'
Εολόγησα καὶ τό πρῶτον, ότε διωγμός γέγονεν έπὶ τῳ πατιπῳ σου 44, 1

σύ με διώκεις, έτοιμος καὶ νῦν παν ότιοῦν ύπομένειν ή ἐκκενοῦν Β 370 Ρ
αθωον αίμα καὶ προδιδόναι τὴν αλήθειαν, σέ δέ ούκ αποδέχομαι τοιαῦτα γραφοντα καὶ
απειλοῦντα. παῦσαι τοῦ τοιαῦτα γραφειν καὶ μὴ φρόνει τα 'Αρείου, μηδέ ακουε τῶν
ανατολικῶν μηδέ πίστευε τοῖς περὶ Ούρσακιον καὶ Ούαλεντα. α γαρ ἐκεῖνοι λέγουσιν,

25 ού δι' 'Αθανασιον φθέγγονται, αλλα δια τὴν ὶδίαν αῖρεσιν. πίστευέ μοι, Κωνσταντιε, ί 11745 Α.
παττττος εὶμί σου καθ' ὴλικίαν. έγενόμην αύτός ἐν τη κατα Σαρδικὴν συνόδῳ, ότε 2
σύ τε καὶ ό μακαρίτης αδελφός σου Κώνστας παιττας ὴμας συνήγαγε. καὶ δι' ἐμαυτοῦ
τούς έχθρούς 'Αθανασίου προσεκαλεσαμην ἐλθόντας αύτούς εὶς τὴν έκκλησίαν, έν η
ῷκουν ἐγώ, ίν', εῖ τι ηςοιεν κατ' αύτοῦ, λέγωσιν, έπαγγειλαμενος αύτοῖς θαρρεῖν καὶ

80 μὴ αλλο τι προσδοκαν ή όρθόν τό κριτήριον έπὶ πασιν έσεσθαι. τοῦτο δέ ούχ απαξ, 3
αλλα καὶ δεύτερον έποίησα προτρέπων, εὶ μὴ θέλοιεν έπὶ πασης τής συνόδου, καν ἐπ'
έμοῦ μόνου, έπαγγειλαμενος παλιν ότι, αν μέν ύπεύθυνος δειχθη, παντως αττοβλη-
θήσεται καὶ παρ' ὴμῶν, αν δέ αναίτιος εύρεθ·η καὶ ἐλέγξη συκοφαντας ύμας, εὶ παραιτεῖσθε
τόν ανθρωπον, έγώ μετ' ἐμαυτοῦ πείθω τὸν 'Αθανασιον ἐλθεῖν εἰς τας Σπανίας. καὶ ό μέν

35 'Αθανασιος έπὶ τούτοις έιτείθετο καὶ ούκ αιττέλεγεν, ἐκεῖνοι δέ πρός παντα μὴ θαρρούντες Β

3 Α1.ὶ1.Β2τεέεΙὶι111¿τ ϋίσετ αίε νετὶτειτιαὶιιαεετι ττιίτ Οεείαε ίεὶ: αατεὶι αιταετε Βετίεὶιτε τιίεὶττ 211 ὶτοαιτοίὶίετετι
12 νεί. Μέ. 7, 24 19 Βετ Βτίεί ἱοίεὶ: ία αετ εεεαττιτετι ί]Ἱ:ε1·Ιίείε1τ11τε 211 αίεεετ δτεὶὶε, ινοτεαί Ατίπαιι.
δ. 2ο9, 5 Βε2ι1Β αίταττιι: 2ο Βετ Βτίεί, εία Ρτειειτιετιτ, ίετ αυτ ὶιίετ ίὶὶ:›ε1·Ιίείε1τ:. Βετ Βετὶεὶιέ αεε Ατὶι.
εεετεττετ αίεὶ1ί:, ίὶιιτ εετιειμ 211 αειτίετεα; ίττι11ιε1ὶ:ιία ετείὶστ είεὶτ αμε αετ Κ2ὶ1τ11ε1·ιετ2α11ὶι1τιε, αειβ Οεείαε αετι
Βτίεί ειιιε δρατιίεα εεὶιτίεὶσ. _ νεί. δ. 2ο6, 22 21ί. νεί. Μέ. 27, 4 23 Ι. νεί. δ. 202, 3 26 νεί.
οὶ:ιει1 δ. 19ο, 8 28 νεί. δ. 191,8 34 Βίεεε ινείττείεὶτεααε Κοα2εεείοι1 ειτι αίε Οτίεατειὶεα, 2ι1
αετεα Ετίίὶίίααε ιτιειτι είεὶι ίκεμεα αίε Είαννίὶὶίετιαε αεε Αὶ:ὶ·ι. ετίαατεα ὶιειαα, ίεε ία ί.ὶ:ι.τεα Εία2εὶὶ1εί1:εα
αι11·εΙ:ιει1ε 11α1‹1ε.τ
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3 έμέλλησεν -ί- ό Ε° 6 έχει ΒΕ- 8 τοιοῦτον > ΚΟ 9 αύτοῦ Κ 24 Ούαλην Ρ
26 Σερδικὴν ΚΕ 27 τε > Ε ί συνηγαγετε Ε° 34 ανθρωπον -ί- καὶ Ε ) αύτοῦ ΚΕ
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ῖσως ανένευον. έγένετο δέ παλιν ό 'Αθανασιος είς τὸ σόν οτρατόπεδσν, ὴνίκα μετεπέμψω
γραψας αύτῷ, καὶ παρόντας ἐν αύττη τη 'Αντισχεία τούς ῇςθρούς κληθήναι παντας ή
έκαστον αύτῶν ήξίωσεν, ίν' ή έλέγξωσιν ή έλεγχθῶσι, καὶ ῖνα ή παρόντα δείξωσιν
οίον λέγουσιν ή απόντα μὴ διαβαλλωσι. καὶ ούτε σύ λέγοντος ὴνέσχου, αλλα κακεῖνοι
παρητήσαντο. τί τοίνυν ακούεις έτι τῶν κακολογούντων αύτόν; πῶς ανέχη Ούαλεντος
καὶ Ούρσακίου, καίτοι μετανοησαντων αύτῶν καὶ έγγραφως αύτῶν όμολογησαντων
τὴν συκοφαντίαν; ώμολόγησαν γαρ ού βίαν παθόντες, ώς αύτοὶ προφασί3ονται, ού
στρατιωτῶν έπικειμένων, ούκ εὶδότος τοῦ αδελφού σου (ούκ έγίγνετο γαρ παρ' αύτῷ
τοιαῦτα, οία νῦν γίγνεται, μὴ γένοιτο), αλλ' αύτοὶ θέλοντες ἐαυτοῖς ανήλθον εὶς τὴν
'Ρώμην καὶ τοῦ έπισκόπου καὶ τῶν πρεσβυτἐρων παρόντων έγραψαν. γραψαντες
πρότερον καὶ 'Αθανασίῳ φιλικὴν καὶ είρηνικὴν έπιστολήν. εἰ δέ βίαν προφασί3ονται,
καὶ τοῦτο γιγνώσκουσι κακόν, ούκ αποδέχη δέ ούδέ σύ. παῦσαι τοῦ βια3εσθαι καὶ
μήτε γραφε μήτε πέμπε κόμητας. αλλα καὶ τούς έξορισθέντας απόλυσον, ίνα μὴ βίαν ί
αὶτιωμένου σου μεί3ονας βίας ἐκεῖνοι ποιῶσι. τί γαρ τοιοῦτον γέγονε παρα Κώνσταιττος;
τίς έπίσκοπος έξωρίσθη; πότε κρίσεως έκκλησιαστικής μέσος γέγονε; ποῖος αύτοῦ
παλατῖνος ήναγκασε κατα τινος ύπογραψαι, ῖνα οί περὶ Ούαλεντα τοιαῦτα λέγωσι;
παῦσαι, παρακαλῶ, καὶ μνήσθητι, ότι θνητός ανθρωπος τυγχανεις, φοβήθητι τὴν ήμέραν
τής κρίσεως, φύλαξον σεαυτόν είς έκείνην καθαρόν. μὴ τίθει σεαυτόν εἰς τα έκκλησιαστικα,
μηδέ σύ περὶ τούτων ὴμῖν παρακελεύου, αλλα μαλλον παρ' ὴμῶν σύ μανθανε ταῦτα.
σοὶ βασιλείαν ό θεός ἐναείρισεν, ὴμῖν τα τής έκκλησίας έττίστευσε. καὶ ώσπερ ό τὴν σὴν
αρχὴν ύποκλέτιτων αντιλέγει τῷ διαταξαμένῳ θεῷ, ούτω φοβήθητι, μὴ καὶ σύ τα τής
έκκλησίας εὶς ἐαυτόν έλκων ύπεύθυνος έγκλήματι μεγαλῷ γένη. ››απόδοτε«, γέγροτιται,
››τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τα τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ‹‹. ούτε τοίνυν ὴμῖν αρχειν έπὶ ὶ τής γής
έξεστιν ούτε σύ τοῦ θυμιαν ἐξουσίαν έχεις, βασιλεῦ. ταῦτα μέν ούν κηδόμενος τής σής
σωτηρίας γραφω, περὶ δέ ών έπέστειλας ταύτης εἰμὶ της γνώμης. ἐγώ ούτε 'Αρειανοῖς
συγκοτατίθεμαι, αλλα καὶ τὴν αίρεσιν αύτῶν αναθεματί3ω, ούτε κατὰ 'Αθανασίου
γραφω, όν ὴμεῖς τε καὶ ή “Ρωμαίων έκκλησία καὶ πασα ὴ σύνοδος έκαθαρισε. καὶ γὰρ
ταῦτα καὶ σύ συνορῶν μετεπέμψω τόν ανθρωπον καὶ συνεχώρησας αύτῷ μετα τιμής
εὶς τὴν πατρίδα καὶ τὴν ἐκκλησίαν έπανελθεῖν. τίς τοίνυν γέγονε πρόφασις τής τοσαύτης
μεταβολής; οί αύτοὶ γαρ έχθροὶ οί καὶ πρότερον όντες καὶ νῦν εὶσιν αύτοῦ. καὶ α νῦν
ψιθυρί3ουσιν (ού γαρ παρόντος αύτοῦ φθέγγονται), ταῦτα καὶ πρὶν μεταπέμψη τόν
'Αθανασιον κατελαλουν. ταῦτα καὶ έλθόιττες εὶς τὴν σύνοδον διεθρύλουν καὶ απαι-
τούμενοι παρ, έμοῦ, καθα προεῖπον, τας αποδείξεις ούκ ίσχυσαν παρασχεῖν· εὶ γαρ
είχον, ούκ αν έφυγον ούτως αὶσχρῶς. τίς ούν έπεισέ σε μετα τοσοῦτον χρόνον ἐπιλαθέσθαι
τῶν σαυτοῦ γραμματων καὶ ρηματων; έπίσχες καὶ μὴ πείθου κακοῖς ανθρώποις, ίνα
μὴ διὰ τό πρός αλλήλους καθήκον σαυτόν ύπεύθυνον ποιήσης. ώδε γαρ τούτοις καθη-
κεύεις έν δέ τη κρίσει μόνος μέλλεις απολογεῖσθαι. ούτοι τόν ῖδιον έχθρόν δια σοῦ θέλουσιν

1 νεί. δ. 194, 17ί. 3 νεί. δ. 195, 5 5ίί. νεί. δ. 197, 5Π. Νοτε 11 νεί. δ. 198, 17ἱἱ. 14 Κοτι-
ετει.αε ινίτα ὶσεί Ατὶτ. εεεεα Κοαετειατίυε αιιεεεερίείτ 18 νεί. δ. 2ο2, 2 Ε. 23 Μτ. 22, 21 27 ὴμεῖς
είαε εροαίεεὶτε δναοαε? Οειτιείατ ίετ αίε τόιττίεεὶτε δναοαε νοιι 341, νεί. ]ι1ὶίι1ε ν. Κοιτι εροί. εεε. 21 Εί.
_ Βίε δνασαε ίετ αίε νοα δεταίὶτα 28 ία Ααέίοεὶτίεα 346, νεί. οδεα δ. 194, 17Εῖ. 33 ί. Β. ὶ:ι. ίτι
δεταίὶεα νεί. οὶοετι δ. 2ο7, 29 34 Βίεεε Ατεαατεατετίοα αετ Ατίτ. νσὶὶὶτοιτιπιεα εμἱεετιοτιιτιτετι
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22 μεγαλη Ο 24 ούν Β › ΚΡΟΚΕ 29 έπανελθεῖν Β απελθεῖν ΚΡΟΚΕ 31 πέμψη Β
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αδικεῖν καὶ βούλονταί σε διακονον τής έαυτῶν πονηρίας γενέσθαι, ίνα δια σοῦ καὶ τὴν
μυσαραν αίρεσιν εἰς τὴν έκκλησίαν έπισπείρωσιν. ούκ έστι δέ φρόνιμον δι' αλλων ὴδονὴν
εαυτόν εὶς προῦπτον κίνδυνον ἐμβαλλειν. παῦσαι, παρακαλῶ, καὶ πείσθητί μοι, Κων-
σταντιε. ταῦτα γαρ πρέπει καὶ ἐμέ γραφειν καὶ σὲ τούτων μὴ καταφρονεῖν . ..

.ο..
Ταῦτα μέν ὁ 'Αβραμιαῖος γέρων, ό αληθῶς ”Οσιος έφρόνησέ τε καὶ έγραψεν

δέ ούτε τοῦ έπιβουλεύειν ανεχώρει ούτε πρόφασιν κατ' αύτοῦ 3ητῶν πέπαυται, αλλα
καὶ απειλῶν έπέμενε δεινῶς, ίνα ή βια3όμενος μπαγαγη ή μὴ πειθόμενον ί έξορίσὴ.
πρόφασιν μέν ούν ώσπερ οί τακτικοὶ καὶ σατραπαι τής Βαβυλῶνος 3ητοῦντες ››ούχ
εύρισκον κατὰ τοῦ Δανιὴλ εἰ μὴ ἐν νόμοις θεοῦ αύτοῦ‹‹, ούτω καὶ οἱ νῦν σατραπαι τής
ασεβείας ούδέ πλασασθαι κατα τοῦ γέροντος αλλην ὴδυνήθησαν (πασι γαρ γνώριμος
ήν ὁ αληθῶς ”Οσιος καὶ ό τούτου βίος ανεπίληπτος), εἰ μὴ τό κατα τής αὶρέσεως μῖσος.
διαβαλλουσι τοίνυν καὶ αύτόν ούκέτι ώς ἐκεῖνον Δαρείῳ (αηδῶς γὰρ ήκουε Δαρεῖος
κατα τοῦ Δανιήλ), αλλ' ώς 'ίε3αβελ κατα τοῦ Ναβουθαὶ καὶ ώς οί 'ὶουδαῖοι τῷ Ἡρώδη
λέγοντες· “ού μόνον ούχ ύπογραφει κατα 'Αθανασίου, αλλα καὶ ὴμας δι' αύτόν κατα-
κρίνει καὶ τὴν αίρεσιν ούτω μισεῖ, ώς καὶ αλλοις γραφειν θανατον μαλλον ύττομένειν
ή προδότας γίγνεσθαι τὴς αληθείας. δι” αύτὴν γαρ καὶ ό αγαπητός ὴμῶν 'Αθανασιος
διώκεται καὶ Αιβέριος ό 'Ρωμαίων έπίσκοπος καὶ οί αλλοι παντες έπιβουλεύονται'.
ταῦτα ακούσας ό τής ασεβείας προστατης καὶ τής αὶρέσεως βασιλεύς Κωνσταντιος καί,
ότι μαλιστα καὶ έτεροί εὶσι κατα ὶ τας Σπανίας ταυτα τῷ 'Οσίω φρονοῦιττες, πειρασας
κὰκείνους ύπογραψαι καὶ μὴ δυνηθεὶς αναγκασαι μεταπέμπεται τόν ”Οσιον. καὶ αντὶ
έξορισμού κατέχει τοῦτον όλον ἐνιαυτόν έν τῷ Σερμίῳ οῦτε τόν θεόν φοβηθεὶς ό αθεος
ούτε τοῦ πατρός τὴν διαθεσιν, ήν είχε πρὸς τόν ”Οσιον, αὶδεσθεὶς ό ανόσιος ούτε τό
γήρας (έκατονταετὴς γαρ λοιπόν ήν) αὶσχυνθεὶς ό αστοργος. παντα γὰρ ταῦτα παρεῖδε
δια τὴν ασέβειαν ό νέος 'Αχαὰβ καὶ αλλος Βαλθασαρ έφ' ὴμῶν γενόμενος. τοσαύτην
γαρ βίαν πεποίηκε τῷ γέροντι καὶ τοσοῦτον αύτόν συνέσχεν, ώς θλιβέντα αύτόν μόγις
κοινωνήσαι μέν τοῖς περὶ Ούαλεντα καὶ Ούρσακιον, μὴ ύπογραψαι δέ κατα 'Αθανασίου.
αλλα καὶ ούτως ούκ ήμέλησεν ό γέρων, μέλλων γαρ αποθνήσκειν ώσπερ διατιθέμενος
έμαρτύρατο τὴν βίαν καὶ τὴν αρειανὴν αίρεσιν ανεθεματηε καὶ παρήγγελλε μηδένα
ταυτὴν αποδέχεσθαι.

Τίς ταῦτα βλέπων ή καὶ μόνον ακούων ούκ έξίσταται καὶ αύτός καὶ καταβοήσει
πρός κύριον λέγων· ››μὴ αρα εὶς έξαλειψιν σύ ποιήσης τόν 'ὶσραήλ; « τίς ταῦτα κατα-

9 Βαιι. 6, 5 12 νεί. Βετι. 6, 14 13 νεί. ΙΙΙ. Κεε. 2ο, 7 _ νεί. Μέ. 27, 12 2ο Μειτε.
εί: Εε11ετ.ὶίό.ρτεε. 32 (ΟδΕί. 35, 15, 2 Η.) ῦὶσετίίείετα, αεβ Ροτεπιίμε ν. ί.ίεεεὶ1ο11 Ο. ὶσεί Κοτιε1:21·ιέί11ε νετ-
ὶεὶειἔτ ὶιαὶσε 21 α. Ια δί.τττιίι.ι1τι ὶτειί: 357 (νεί. δ. 68 Νο1:ε).Οεείι1ε είτι αοιτ αεμ ειιιίεεετεὶὶτεε δνιτιὶ1οὶ ίὶατ.
Οτίείτιαὶ ὶσεί Ηίὶειτίυε αε εντι. 11; Π 464 Ο Μειίῖεί: ε11εα1ρΙι111ι ὶιὶαερὶτειαίεε ειραα δίτα1ίι111ι Ρετ Οείιιιτι ετ
Ρσταττιίμτιτ εοτιεετίρτεε. Οτίεεὶτ. ίΪὶ›ετε.: Ατὶτειτι. αε εναοαίε 28 δ. 256) ααέετεεὶιτίείσεα, έπὶ καταλύσει τής
Ούαλεντος καὶ Ούρσακίου καὶ ί-ερμανίου (ν. δίι·1·ιτίι1ι·ιι) φιλονεικίας (δο2οπι. ΙΜ 12, 6, αετ εὶε είτι2ίεετ είτιετι
Βετίεὶιε ίίὶτετ αίε δνιτοαε είὶστ). Ναεὶτ Αεὶτ. Ιτειτ είεὶτ Ο. ὶσίε 357 είτι ]αὶτ1· ίτι δίτιττίαπι εαίεεὶτοὶτεα ααα νοτ
αετ Ααὶςατιίὶ: αεε Κοαετατιτίυε ίετινα ίττι Οίι1:.357, νεί. Οσα. Τὶτεοα. ΜΙΠ 5, 1ο; Ατ1ττιι.ΧνΙ 1ο, 21) εείαετι
Ετίεαετι ττιίτ νειὶετιε μαα Πτεεείυε εετιιειεὶτε, α. ὶτ. αετεα δνιτιὶοοὶ ατιτετεεὶττίείιετι. Βετιτίί: ινειτ είτιε Είτιίεμιτε
ία αετ Οὶεαίιεαείτεεε ειτείεὶτέ, αίε αι11·εὶι αετι Βείττίττ αεε Ο. μπι εο ὶσεαεαέυαεενοὶὶετ ινειτ, ειὶε ιιιιαττιεὶττ
ίοττιτεὶὶ αετ Ροταετμαε αεε Αὶυειιαὶεααεε (οὶσεα δ. 201, 35 Νοτε; 2ο3, 26ίἱ.) Οεαῦεε εετετι ννατ. Βίε νετ-
ι1τί:εί.ὶι1αε αεε Ατὶι. ινειτ αειττιίί: τὶιεοὶοείεεὶι εεείείιεττ. ία αετι ὶιοττιττιεααεα ]ειὶ:ιτε11 εεα είεα Ατὶ1.ία·ιτιτετ
ντίεαετ εεαόείετ, αεα τὶτεοὶοείεεὶιετι Οεεειιεαίπ εί1ι2ι1εεὶτέ11·ίε11 31 Ηεε. 9, 8; 11, 13
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6 ανεχείρει Β | αύτοῦ) αύτῶν Κ 9 αύτοῦ › Κ 12 Δαρεῖος ΒΚΡΟ ό Δαρεῖος ΚΕ 13 'ία3αβελ Ρ ί
Ναβουθὲ Κ ί οὶ › Ε 15 μισεῖν Κ. 16 γενέσθαι Ε 19 τας) τής Β | τῷ › ΚΕ
21 Σερμίω ΒΡΚ Σιρμίῳ ΚΟΕ 25 πεποίηκε βίαν _ Κ 28 παρήγγειλε Ε 31 ποιήσεις ΚΕ
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νοων ούκ εύκαίρως καὶ αύτός αναβοήσει λέγων· ιιέκστασις καὶ φρικτὰ έγενήθη έπὶ τής
γής« καὶ ιιέξέστη ό ούρανός έπὶ τούτῳ καὶ ή γή έπὶ πλεῖον έφριξε σφόδρα‹‹; οί πατέρες
τῶν λαῶν καὶ διδασκαλοι τής πίστεως αίρονται καὶ οί ασεβεῖς εἰς τας έκκλησίας εἰσαγονται.
τίς, ότε Αιβέριος ό έπίσκοπος 'Ρώμης ὶ έξωρίσθη καὶ ὁ πατὴρ τῶν έπισκόπων ό μέγας
'Οσιος, [ούτω πασχοντα ή τίς] όρῶν τοσούτους έπισκόπους από τής Σπανίας καὶ τῶν
αλλων μερῶν έξορι3ομένους ούκ έιτέγνω, καν όλίγην αίσθησιν έχη, ότι καὶ τα κατα
'Αθανασιον καὶ τούς αλλους προφασεις εἰσὶ ψευδεῖς καὶ παντα συκοφαντίας μεστα°
τούτου γαρ χαριν κακεῖνοι παντα παθεῖν ύπέμειναν συνορῶντες τήν γενομένην έκ συκο-
φαντίας ἐκείνων έπιβουλήν. έπεὶ ποῖον έγκλημα καὶ Αιβερίῷ; ή ποία κατηγορία κατὰ
τοῦ γέροντος 'Οσίου; τίς καν ἐψεύσατο κατα Παυλίνου καὶ Αουκιφέρου καὶ Διονυσίου
καὶ Εύσεβίου; ή ποῖον αμαρτημα κατὰ τῶν αλλων έξορισθέντων έπισκόπων καὶ πρεσ-
βυτέρων καὶ διακόνων; ούκ έστι τοῦτο, μὴ γένοιτο, ού γὰρ δι' έγκλήματα γεγόνασιν
αὶ συσκευαὶ ούδέ διὰ κατηγορίαν έκαστος ὶ έξωρίσθη, αλλ' έπαναστασίς έστι τής ασεβείας
κατὰ τής εύσεβείας, καὶ σπουδή μὲν ύπἐρ τής αρειανής αἱρέσεως, προοίμια δὲ τής τοῦ
αντιχρίστου παρόδου Κωνσταντίου ταύτην προκαταστ‹ευα3οντος έκείνῷ.

Μετα γαρ τό διαπραξασθαι παντα, όσαπερ ὴθέλησεν είς τας έκκλησίας τας έν τη
'ὶταλία καὶ τα αλλα μέρη, μετὰ τό τούς μέν έξορίσαι, τούς δέ αναγκασαι καὶ πληρῶσαι
φόβου τα πανταχοῦ λοιπόν είς 'Αλεξανδρειαν ώσπερ τι νόσημα τόν ἑαυτοῦ θυμόν
έστρεψεν° έγίγνετο δέ τοῦτο πανούργως παρα τῶν χριστομαχων. ίνα γὰρ φαντασίαν
εήςωσιν ύπογραφής πολλῶν έπισκόπων, καὶ ῖνα διωχθεὶς 'Αθανασιος μὴ έχη καν απο-
δύρεσθαι πρός έπίσκοπον, δια τοῦτο προλαμβανοντες τα πανταχοῦ πεπληρώκασι
φόβου. καὶ τοῦτον έφεδρον εἰς τὴν ἐπιβουλὴν έτήρησαν ούκ εὶδότες οί αφρονες ότι ού
προαίρεσιν έπισκόπων, αλλα τὴν παρ' αύτῶν γενομένην βίαν έπεδείκνυιττο, καὶ ότι,
καν αδελφοὶ καταλείψωσι, καν φίλοι καὶ γνώριμοι μακραν αποστῶσι καὶ μηδεὶς εύρεθη
συλλυπούμενος καὶ παρακαλῶν, αλλ' ύπἐρ παντα μαλλον ή πρός θεόν έξαρκεῖ κατα-
φυγή. μόνος γὰρ ήν καὶ 'Ηλίας διωκόμενός καὶ παντα καὶ έν πασιν ήν ό θεός τῷ ὰγίῳ.
καὶ τοῦτον δέ τύπον δέδωκεν ὴμῖν ό σωτὴρ καὶ μόνος καταλειφθεὶς ύπό τῶν εγθρῶν
έπεβουλεύετο, ῖνα, καν ὴμεῖς διωκόμενοι κοτταλειφθῶματ ύπό ανθρώπων, μή έκκακῶ-
μεν, αλλ' έχωμεν εἰς αύτόν τὴν ἐλπίδα καὶ μὴ προδίδωμεν τὴν αλήθειαν, ήτις, καν κατα
τὴν αρχὴν θλίβεσθαι δόξη, αλλ' ύστερον καὶ οὶ διώκοντες αύτὴν έπιγνώσονται.

1 ίετ. 5, 3ο 2 ]ετ. 2, 12 16 νοα ε. 47 εα, α. 11. ίαετ ία αετ Ηαὶίτε αετ ετίιεὶτεαεα δεὶ1τίίι:,
ὶσετίετιτετ Αεὶιειιτ. αόετ αίε νετίοὶ5·ι1αε ία ἕίεγρτεα. Είαε Οεεείιίεὶπεαοτετείὶμαε αετί ιτιτια αίεεε ιτιίι: Ηείὶ
εεεεα Κοαεὶαατίαε ετίϋὶὶὲε δεὶττίίὶ: τιίεὶτί: αεααεα. Μεια νεταιίβτ είαε ὶεὶειτε εὶατσαοὶσείεεὶτε Οτααααε
αετ Ετείἔαίεεε. Ατὶιεια. ὶτειααεὶτ νοα αεα Μειττντίεα αετ αενρτίεεὶτεα Κίτεὶτε. Ετ ννεααεί: είεὶτ αα αίε
Μϋιτεὶτε ατια αίε είπιρίίεεε αετ Κίτείτε. Βετ Ζινεείτ αετ δείιτίίὶ: ίεε εε, είε αεινοτ 211 ὶ;›ενν·2.ὶ11ε1.ι, ααβ αετ
Αατίεὶττίετ Κοαεὶαατίμε ίε. 7411.) είε ἰιὶοετιναὶέίετ, α. 11. 211 είεὶτ νε1·ἱῦὶ:ι1τ. Βοε Ρει1:ιρὶ1.ὶεί: ίεί: αειεὶτ αετ ειροὶ.
εεεμααει, εροὶ. εια (ζοαετ. ααα ειροί. αε ίυεα, ερίιτεεεεαε Ααίειαε 358 νετίειβτ, 2.ὶε αὶὶε νε1ε11εὶ1ε αεε Ατὶιεα.,
Κοαετειατίμε αι.1τεὶ:ι εείαε Ρ1.1ὶσὶί2ίεί:ί11 211111 Εί.α.ὶεαὶκεα 2α ὶοεννεεεα ααα αεα ὶἄίαετετειαα αετ Βίεεὶιόίε 211 νετ-
ετατὶτετι, ίεὶ11εεεεὶ11ειεε1ι 1.νει.τε11. 358 ίετ αειαα αίε Ζείί: αετ Οεννει.ὶ1:. 1111 δερτεατὶοετ 3 58 ννῦτετ εία Αιιίεέοαα
αετ Ατίιτ-ιτιεείειαετ ία Αίεκααατίεα, αεττι Οεοτε ειατ 2. Οίκτ. ννείεὶτεα ιττμίὶ. Ετεέ ατα 24. Βε2. ὶσεεεέτὶ: αεε Μίὶίτατ
ιιιιτετ δείπ:-ιε1:ί211 νοτι 11ει1ετιτ αίε Κίτεὶτεα. Νεεὶτ αεα Κερὶτ. ίετ αειεὶτ αίεεεαι Ζείτρααὶττ Α1:Ι1ει.α. αίεὶτέ αιεί:ιτ ία
αετ δτειαε. Αιιε αετα νετετεεὶτ Ιιειττε ετ αεα ιλίίαετετεαα εεκνεείιτ ααα εείείτεί: 26 νεί. ΙΙΙ. Κεε. 19, 3. 4
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1 αναβοήσει ΚΡΟΚ καταβοήσει ΒΕ ί καταβοήσει καὶ αύτός _ Ε 4 ὁ Ι › Β 5 [ούτω πασχοντα
ή τις) Ορ. αίε είμετιτὶίεὶτ ετότετιαετι Βεετειααὶτείὶ είτιετ Οὶοεεε, αίε νίεὶὶείεὶιί: εοετιτ αετι δειτ2 ότε Αιβέριος _
”Οσισς μπιίοθτ. Βίε Οίοεεε ινιιταε 2ι.ι τοσούτους έπισκόπους . . . ειτι αεα Κεαα 9εεεέ2τ 14 τοῦ › ΚΕ
21 παραλαμβανοντες Κ 27 έδωκεν Ο- ί ὴμῖν δέδωκεν _ Β ί καταλειφθεὶς ΒΚΡΟ καταληφθεὶς ΚΕ
29 έχομεν Κ | έλττίδα αορρεὶτ Ο 3ο οί) ού Ε
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Παροξύνουσι τοίνυν καὶ γραφει τό πρῶτον βασιλεύς καὶ πέμπει πρός τε τόν δοῦκα
καὶ τούς στρατιώτας απειλήν. νοταριοί τε Διογένιός τε καὶ ὶὶλαριος καὶ παλατῖνοι σύν
αύτοῖς αποστέλλονται. καὶ γέγονε τα τοσαῦτα δεινα καὶ ώμα κατὰ τής έκκλησίας, α ὶ
μικρῷ πρόσθεν δι” όλίγων εῖρηται καὶ παντες έγνωσαν, έξ ών έθηκαν οί λαοὶ διαμαρτυ-
ριῶν, ας καὶ αναγνῶναι δύναταί τις γραφείσας έν τῷ τέλει τούτων. είτα μετὰ τό γενέσθαι
τα παρα Συριανοῦ, μετα τό γενέσθαι τὰ τοσαῦτα καὶ τὰς κατὰ τῶν παρθένων ύβρεις
αποδεξαμενος τα ούτω καὶ τα τοιαῦτα κακα γραφει παλιν τη βουλη καὶ τῷ δήμῳ τής
'Αλεξανδρείας παροξύνων τούς νεωτέρους, ῖνα παντες συνελθόντες ή διώξωσιν 'Αθα-
νασιον ή γινώσκοιεν έχθρούς αύτοῦ τυγχανειν αύτούς. αύτός μἐν ούν καὶ πρὶν ἐλθεῖν
ταῦτα, έξ ού τη έκκλησία Συριανός έπήλθεν, αναχωρήσας ήν είδώς τό γεγραμμένον·
ι›αλλ' αποκρύβηθι μικρόν όσον όσον, έως αν παρέλθη ή όργή‹‹, ὶ τῶν δέ γραμματων
τούτων γίνεται διακονος 'Ηρακλειός τις τῷ αξιώμοτι κόμης προοδεύων τινός Γεωργίου
τοῦ αποστελλομένου παρα τοῦ βασιλέως κατασκόπου· ού γαρ αν εῖη έπίσκοπος ὁ παρ'
έκείνου πεμπόμενος, μή γένοιτο, ώς καὶ αύτα τα γενόμενα καὶ τὰ προοίμια τής εὶσόδου
δείκνυσι.

Τα μέν ούν γραμματα προύθηκε δημοσία καὶ πολλὴν αὶσχύνην έδείκνυον τοῦ
γραφοντες. ἐττειδή γαρ, ώς έγραψεν ό μέγας ”Οσιος, ούχ ηύρισκε πιθανήν πρόφασιν
τής έαυτοῦ μεταβολής, έπενόησε πολλῷ καὶ μαλλον απρεπεστέραν έαυτῷ καὶ τοῖς τούτῳ
συμβσυλεύσασιν, έφησε γαρ· 'τὴν πρός τόν αδελφόν αίδούμενος φιλίαν τόν τής
θείας καὶ εύσεβοῦς μνήμης έπὶ καιρὸν αύτῷ τὴν ώς ύμας γενέσθαι παροδον ήνεσχόμην'.
τοῦτο δέ καὶ τὴν έπαγγελίαν ψευσαμενον καὶ πρός τόν αδελφόν μετα θανατον αγνώμονα
δείκνυσιν. είτα 'θείας καὶ εύσεβοῦς αύτόν μνήμης' ώσπεροῦν καὶ έστιν αξιον όνομα3ει,
ού τὴν έντολὴν καὶ τήν 'φιλίαν ζαίδεῖται)”, ώς αύτός έγραψε, καίτοι, εὶ καὶ διὰ τόν
μακαρίτην Κώνσταντα συγχωρήσας ήν, ῶφειλε μή ακαθήκων περὶ τόν αδελφόν γενέσθαι,
ίν' ώσπερ τής βασιλείας ούτω καὶ τής γνώμης αύτοῦ κληρονόμος γένηται.

'Αλλα τόν μέν Βρετανίωνα καθεῖλεν έθελήσας τό δίκαιον απαιτεῖν λέγων· 'τίνι
μετα θανατον αδελφῶν ή κληρονομία γίγνεται; ' δια δέ τήν μυσαραν αῖρεσιν τῶν χρι-

1 Μεί. ερσὶ. εα Οοαετ. 22, 1 (5. 291, 1ο 5.) 2 Ηίετ. Αί.ὶ1ε11. 4 (1. 1ο6·):ροε1:α·ιοαι1ι1ι εατετιι Βίοεεαεε ίατρετί-
ε.ὶίε αοὶτατίιιε αεαίί: Αὶεκεααιτετα 111ει1εε Μετιεοτε εοαευὶείτιιε Ατὶσὶέὶοαίε ετ Εοὶὶὶεαί (25. 7_23. 8. 355) . . . εί:
ίαε11ὶ:ιι1ίί: οπιαίὶοιιε Βὶοεεαεε εκρεὶίεαε εετεαὶ ερίεεορμτα είνίέετεττι ετ σττιαεε εετίε εαεὶ1τὶ1τίέ,Μ1 ει1έετ11 αίε
Τοί:ὶ:ι ταεαείε (4. 9. 355) ε.ετί1ετί11ει.ιταὶ;1ει1ε εχιρμετιαδεί: εεεὶεείετα. Μοα1 24. 8._23. 12. 355 ὶ1ίε1έ αετ Βεεταὶτε
αίε Κίτεὶτε ὶιιεεεέτί: 4 Μετννείε 2111 ε. 31, 2 (δ. 2οο, 1 11.) 41. Εε ννμταεα αεεὶι αετ ί.ὶὶ1ετεεὶ1.1τί·ί: νοα ε. 81
ίδ. 228, 28) 2ννεί εεὶ1.τί1τ.ὶίεΙ1ε Ρτστεεέε εείτεαε αετ ει1εΧα11α1·ί11ίεεὶ1εα Οειαείααε ίιτι ]ε.ι1ι.ιε.τ μαα Εεὶ11τ1ει.τ 356
ὶ1εί111Ρτέ.ίεὶττεα είαεετείεαέ. Βετ 2ννείί:ε ίεε ι1ατε11 ε. 81 ετὶ1ει.ὶέε11, αετ ετεέε ίεὶ1ὶί:. Βοεὶι ειιιε ειροὶ. εια Οοαετ.
25, 3_5 (δ. 293, 1111.) ίεί: ετ 2111·ε1τοτ1ε1:ιτ1ίε1εα 6 Μἕί. ι1ι11:εα δ. 229, 13 7 Βειε ίεί: 11ίεὶ1έ αετ Βτίεί
εροὶ. 1-ια Οο11ε1;.ε. 3ο, ινίε αμε ε. 49, 2 Ζ. 19Εἱ.11ει·νοτεεί1ί: 9 ΜεΙ.11ι1ι:ε11 δ. 229, 16 1ο Μεὶ. αε 11132 24
11 ]εε. 26, 2ο 12 Ηετειὶεὶείοε νεί. δ. 213. 37 14 Μεί. οὶ1ει1 ε. 3, 4 δ. 184, 24. _ Βίε ΑὶεΧει1τα.τίαε1
ρτοέεετίετεεα εεἔετι Οεοτε Βεί Κοαεέεαίίμε, 1..11είίε1 Οειὶ. αε ε. Ατ.ὶ1ε11ι. Ι 9 (ΟΞΕΙ. 14, 81, 6) 17 ε. 44, 9
δ. 2ο8, 29 α. 19 Μεὶ. αεε 211 δ. 194, 1ο Νσεε 25 Βετ ι1113εὶ1ί1αε1ε ιαεεὶετετ ρεαίι.τ1ι11 ία Ιὶὶγτίεα
(Αατ. Μίεέ. αε Εεεε. 41, 26) Μείετειαίο, ιν11.ταε 2111 1. 3. 3 5ο νοα Κοαετεαίίε, αετ δεὶτννεετετ αεε Κοαεέααέίαε,
τιτίτ Είανετετααααίε αεε Κ. 211111 Οειεεατ ε1·ί1οὶ1ει1 (Εατοα. ρειεεὶτ. = Ρὶ1ί.ὶοετ. εα. Βίαει δ. 219, 2; Ρὶ1ί.ίοε1:.
ΙΙΙ 22). Μ. εοὶὶτε ειίε Οεεαετ αεε Μεἔαεατίυε αετ Ρ1ειέ2ὶ1ει1ί:ετ ίίίιτ αίε αναειετίεεὶτεα Ααερτἰιεαε αεε Κ. ίπι
Μνεεέεα εεία. Α11ί εείαε111 Μετεεὶτ εεεεα Μεεαεατίμε εεινεαα Κ. αίε Τιυρρεα αεε Μ. ἱίῖτ είεα. Β:-1.τε111ί Ιεετε
Μ. εείτιε )1Μίὶταε τιαεὶτ 1ο Μοτιεέεα (Αυτεί. Μίετ. 42, 1; Εὶττοα. Ρεεεα. Βεί Ρὶ1ίὶοεί:. εα. Βίαει δ. 22ο, 4)
αίεαει· ααα Ιεὶττε είε δτεοτερεαείοαατ ία Ρτμεο αοεὶτ 6 ]ε11τε. Βίε Βεετίιααααε 1111· αίε Αὶ1εεὶ:2ι111ς,τ, αίε Ατὶτ.
ααείὶττ, αιῖιτἱτε είὶὶεταίαεε αίεὶτί: ία αει· Ρετεόαὶίεὶτιεα δεὶτατἱε 211ί:τεαεα
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2 Διογένης Κ 7 τα: ει1ετ2α.ίε1τ: Κ 8 διώξουσιν ΚΕ. 18 τοῦτο Ε 22 μνήμης αύτόν καὶ
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στομαχων ούτε τὸ δίκαιον οίδεν, αλλα καὶ πρός τούς αδελφούς ακαθήκων γίγνεται· δι'
ήν αῖρεσιν ούδέ τοῦ πατρός όλόκληρον τὴν γνώμην φυλαττειν ένενόησεν, αλλ' εὶς μὲν τό
αρέσκον τοῖς ασεβέσι τοῦτο τηρεῖν ύποκρίνεται, εὶς δέ τό λυποῦν έκείνους ούκ οίδεν ούδέ
τό πρός τόν πατέρα σέβας φυλαξαι. απέστειλε μέν γὰρ έκεῖνος τόν ἐπίσκοπον έκ
διαβολής τῶν περὶ Εύσέβιον εἰς τας Γαλλίας ἐπὶ καιρὸν διὰ τὴν τῶν έπιβουλευόντων
ώμότητα _ τοῦτο γαρ ό μακαρίτης Κωνσταντῖνος ὶ ό τούτου αδελφός μετὰ θανατον τοῦ
πατρός έδήλωσεν ώς ἐκ τῶν γραμματων αύτοῦ δείκνυται _, ούκ έπείσθη δέ τοῖς περὶ
Εύσέβιον απσστεῖλαι όν ήθελον έπίσκοπον αύτοί, αλλα καὶ θέλοντας έκώλυσε καὶ ἐπι-
χειρήσαντας έπέσχε μετὰ δεινής απειλής.

Πῶς ούν, εί τα τοῦ ἑαυτοῦ γεννήτορος, ώς γραφει, φυλαττειν ήθελεν, απέστειλε
τὸ μέν πρῶτον Γρηγόριον καὶ νῦν δέ τόν ταμειοφαγον Γεώργιον; ή δια τί τούς 'Αρειανούς,
ούς έκεῖνος Πορφυριανούς ώνόμασε, τούτους ούτος εὶς τὴν έκκλησίαν είσαγαγεῖν σπου-
δα3ει καὶ τούτων προισταμενος αλλους έξορί3ει; εί δέ καὶ έώρακεν 'Αρειον ό πατὴρ
αύτοῦ, αλλὶ έπιορκήσας "Αρειος καὶ ραγεὶς θιυσε τὴν τοῦ ποττρός φιλανθρωπίαν· καὶ
γαρ καὶ αύτός μαθών ώς αὶρετικοῦ κατέγνω λοιπόν. πῶς δέ καὶ προφασηόμενος
φροντί3ειν τοῦ έκκλησιαστικοῦὶ κανόνος παντα παρα τοῦτον έπενόησε πραττειν; ποῖος
γαρ κανὼν από παλατίου πέμπεσθαι τόν έπίσκοπον; ή ποῖος κανών στρατιώτας έπι-
βαίνειν έκκλησίαις; ή τίς παραδέδωκε κόμητας καὶ τούς αλογίοτους σπαδοντας καταρχειν
τῶν έκκλησιαστικῶν καὶ διαταγματι τὴν κρίσιν τῶν λεγομένων ἐπισκόπων δηλοῦσθαι;
παντα ψεύδεται δια τὴν ανόσιον αίρεσιν· καὶ γαρ παρα γνώμην τοῦ πατρός καὶ τότε
Φιλαγριον τό δεύτερον έπεμψεν έπαρχον καὶ τα νῦν γενόμενα γέγονε. καὶ δια τόν
αδελφόν δέ ούκ αληθεύει. καὶ γαρ καὶ μετα τόν έκείνου θανατον ούχ απαξ ούδέ δεύτερον,
αλλα καὶ τρίτον έγραψε τῷ έπισκόπῳ. καὶ παλιν έτιὴγγείλατο μὴ μεταβαλλεσθαι,
αλλὰ καὶ θαρρεῖν παρεκελεύσατο, ώστε παρὰ μηδενός αύτόν ταραττεσθαι, αλλα καὶ
μένειν έν τη έκκλησία μετα πασης αμεριμνίας. καὶ έντολας δέ δι' ”Αστερίου κόμητος
καὶ Παλλαδίου νοταρίου έπεμψε Φιλικισσίμῳ τῷ τότε δουκὶ καὶ Νεστορίῳ τῷ έπαρχῳ,
ίνα, εῖτε Φίλιππος ό έπαρχος είτε τις αλλος έπιβουλεύειν 'Αθανασίῳ τολμήση, τοῦτον
έκεῖνοι κωλύωσι.

Δια τοῦτο γαρ καὶ ότε Διογένης ήλθε καὶ Συριανός ἐνήδρευσεν, αύτοὶ τε καὶ ὴμεῖς
καὶ ό λαός αττητοῦμεν γραμματα βασιλέως νομί3οντες, ότι, ώσπερ γέγραττται, ιιμηδέν
ψεῦδος από στόματος λεγέσθω βασιλεῖ‹‹ ούτω καὶ βασιλεύς έπαγγειλαμενος ούτε ψεύσεται

4 Μἕὶ. εροὶ. εεε. 87, 3_7 δ. 166 (Βτίεί αεε Κοαεττιατία ΙΙ.) 11 ταμειοφαγος νεί. ιιιτεεα δ. 224, 29 Νοτε
12 Μεὶ. αειε Εαίὶτί: Κοαεταατίαε νοατ ]:-111τε 333, Ὁτὶιι. 33 (111 67, 5) 1311. Βε ταοτέε Α.1·ίί2 (δ. 179, 1 α.)
15 Βὶσετ είαε Μετι1τί:είὶι111ε αεε Α.τί11ε αι1τεὶ1 Κοαετεαεία αειεὶτ αετ Κεταεττορὶτε ία Κσαετειαέίτιορεὶ ερτίεαί:
Α1:ὶ1.α11τ εα αίεεετ δέεὶὶε. Μὶἴίεινείέ αίε Νεεατίεατ 2ι1ὶ.τίαί:, εαί:2ίεὶ1έ είεα ιιαεετετ Κεααέαίε 16 Μεὶ.
ερ. εαε. 2 (δ. 171, 12) 21 Μεὶ. οὶσεα δ. 188, 16 221. Ο-επιείαί: είαα αίε ατεί Βτίεἱε νοτα ]εὶ11·ε 345/6,
εροὶ. εεε. ε. 51 23 Οειτιείαί: ίεέ αετ Βτίεί νοα 351 οὶοετι ε. 24 251. Ζ11 αεα Νει.111ε11 ναὶ. εροὶ. εα
Οσαετ. 22, 4 (δ. 291, 191. Νοέε) 26 Βετ Βι.1κΕεΙίείεείττι11ε ίεέ αι11·εΙ1Ρερ. Οκγ. 1190, 5 ίίίτ αεα 28. Ρεγαί 347
(= 17. ]ι1αί) Βε2ε11ἔί:, νεὶ.Ρτ-1ρ.ί..οαα.234, 4; 4ο5, 8 ίὶτίετ ειὶε Ωοττιεε). Βετ ὶ1ίετ ετνναααίε Βείεί1ὶ εεαότὶ:
ίαε ]εὶ1.τ 35ο. Βίεεε Ααννείεααε εα αεα ρτειείεετμε Αεενρέί Νεετοτίυε 1ντ11·αε νοτ 352, ννει.ὶ1τεεὶ1είαὶίε11 35ο,
αεεα Τσαεείεατ αεε Ρὶ1ί.ὶίρρ1.1ε (ε. οΒεα δ. 187, 8 Νοέε), εεεεϋεα; νεί. ερσὶ. εία Οοαετ. 23 (δ. 291, 22 Νοέε)
291. Ζι11· Ροταετιιαε είαεε εεὶ1τίίτ.ὶίεὶ1εα Βείεὶτίε αεε Κείεετε 1111 αίε Μετττείὶτμαε αεε Α1ὶ1. ναί. Αροὶ. εια
ῦοτιεί. 2211. 3ο Ρτον. 24, 22Β
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ούτε μεταβληθήσεται. πῶς ούν, εἰ δια τόν αδελφόν συνεχώρησεν, έγραψε καὶ μετὰ
θανατον αύτοῦ; εἰ δέ καὶ τότε δια τήν έι‹είνου μνήμην έγραψε, διὰ τί μετὰ ταῦτα τό
όλον ήγνωμόνησεν αύτόν διώκων τόν ανθρωπον καὶ τοιαῦτα γραφων, έν οίς προφα-
σί3εται μέν κρίσιν έπισκόπων, πραττει δέ αύτός, ώς αν αύτῷ δοκη, ού λανθανων όμως,

ε αλλα καὶ ἐγγύς ὶ έχων τόν έλεγχον τής πανουργίας; εἰ γὰρ ἐπισκόπων ἐστὶ κρίσις,
τί κοινόν έχει πρός ταύτην βασιλεύς; εἰ δέ βασιλέως έστὶν απειλή, τίς ἐνταῦθα χρεία
τῶν λεγομένων έιτισκόπων; πότε γαρ έκ τοῦ αἰῶνος ήκούσθη τοιαῦτα; πότε κρίσις
έκκλησίας παρὰ βασιλέως έσχε τό κῦρος ή όλως έγνώσθη τοῦτο τό κρῖμα; πολλαὶ σύνοδοι
πρό τούτου γεγόνασι, πολλα κρίματα τής έκκλησίας γέγονεν, αλλί ούτε οί πατέρες

10 έπεισαν ποτε περὶ τούτων βασιλέα ούτε βασιλεύς τα τής ἐκκλησίας περιειργασατο.
Παῦλος απόστολος είχε φίλους τούς τής τοῦ Καίσαρος οἰκίας καὶ γραφων ήσπα3ετο
τούς Φιλιττπησίους από τούτων, αλλ' ούκ είς κρίματα τούτους κοινωνούς παρελαμ-
βανε. νῦν δέ θέαμα καινόν καὶ τοῦτο τής αρειανής αὶρέσεώς έστιν εύρημα. συνήλθον
γαρ αὶρετικοὶ καὶ βασιλεύς' Κωνσταντιος, ίνα κακεῖνος τὴν ἐπισκόπων έχων πρόφασιν

ι5ττη έξουσία καθ' ών αν ἐθέλοι πραττη καὶ διώκων μὴ λέγηται διώιστης. καὶ ούτοι δέ
τὴν βασιλέως έχοντες δυναστείαν έπιβουλεύωσιν οίς αν έθέλωσι· θέλουσι δέ τοίς μὴ
ασεβοῦσιν ώς αύτοί. τοῦτο δέ ώς έπὶ σκηνής αν τις ῖδοι κωμῳδούμενον παρ' αύτοῖς,
καὶ τούς μέν λεγομένους ἐπισκόπους ύττοκρινομένους, τόν δέ Κωνσταντιον τα ἐκείνων
ένεργοῦντα καὶ παλιν ἐπαγγελλόμενον μέν τοῦτον, ώς 'Ηρώδης τη Ἡρωδιαδι, τούτους

30 δὲ παλιν όρχουμένους τὰς διαβολας έπὶ έξορισμῷ καὶ θανατῳ τῶν εὶς τόν κύριον εύσε-
βούντων.

Τίνα ούν ούκ έβλαψαν διαβαλλοντες; τίνων ού γεγόνασιν έπίβουλοι οἱ χριστο-
μαχοι; τίνα Κωνσταντιος ούκ έξώρισε κατενεχθέντα παρ' αύτῶν; πότε καταθυμίως
αύτῶν ούκ ήκουσε; καὶ τό παραδοξον τίνα πώποτε λέγοντα κατ' έκείνων ἐδέξατο καὶ

21 ού μαλλον λέγοντας έκείνους, οία καν εῖπωσιν, απεδέξατο; ποία έκκλησία νῦν μετ' ἐλευ-
θερίας τόν Χριστόν προσκυνεῖ; αν τε γὰρ εύσεβὴς ή, κινδυνεύει, αν τε ύποκρίνηται,
φοβεῖται. παιττα ύττοκρίσεως καὶ ασεβείας, όσον εἰς αύτόν ήκε, πεπλήρωκεν. εἰ γαρ
καί πού τίς έστιν εύσεβὴς καὶ φιλόχριστος (εὶσὶ δέ πανταχοῦ πολλοὶ τοιοῦτοι ώς οί
προφήται καὶ 'Ηλίας ό μέγας), κρύπτοιτται, αν που καὶ αύτοὶ ώς τόν 'Αβδιοῦ πιστόν

80 ανθρωπον εύρωσι καὶ ή είς σπήλαιον καὶ τας όπας τής γής απέλθωσιν ή ἐπ' έρημίαις
περιερχόμενοι διατρίψωσι. τοιαῦτα γαρ διαβαλλουσιν οὶ αφρονες, οία καὶ ή 'ὶε3αβελ
έπλασατο κατα τοῦ Ναβουθαὶ καὶ οί 'ὶουδαῖοι κατα τοῦ σωτήρός, καὶ λοιπόν ί ἐκεῖνος
προστατης τής αὶρέσεως ών τήν τε αλήθειαν μεταστρέψαι θέλων ώς ό 'Αχααβ τόν αμ-
πελῶνα εὶς κήπον λαχανίας, α θέλουσιν ἐκεῖνοι πραττει, έπεὶ καὶ αύτός απερ ήθελεν

τε ήκουσε παρ' αύτῶν.
Ούτω, καθὰ προεῖπον, τούς αληθινούς ἐπισκόπους, έπεὶ μὴ ὴσέβουν ώς ήθελεν

αύτός, έξώρισεν, ούτως καὶ κατα 'Αθανασίου νῦν απέστειλεν Ἡρακλειον τόν κόμητα

11 Μεὶ. Ρὶ1ίὶ. 4, 22 1711. Μἔὶ. Αροί. εεε. 17, 3 ίδ. 99, 3511.) 19 Μἕὶ. Μέ. 14, 6. 7 2911. Μἔὶ.
αε ίμἔε 1ο, 6 (δ. 75, 21 Νοτε) 32 Μἔὶ. Πί. Κεςς. 2ο 34 ΙΙΙ. Κεε. 2ο, 2 37 Νεεὶι αεα
Ετείααίεεετι ίτι αετ Ναεαέ αεε 8./9. 2. 356 11τια αετ Εὶαεὶιέ αεε Ατίιεα. (νεί. ε. 87) δὶίεὶοετι εείτιε Αα.ὶ1έι1ι5ετ
ίιττ Βεεί12 αετ Κίτεὶ1ε11 (ὶ1ίεί:. Ατὶτοτι. 5 51068) αοαεε ίαετεαετετιιτ Αὶεκτιιιατίαπι Εετερ11τοαίι1ε ρτειείεεέαε
(αετ ατίτέε Ρτεὶίεὶτὶ: αεε ]εὶ1.τεε, ναὶ. Κερὶ1. 211111 28.Εεε1:1›τίε1”) ετ Ηεττιεὶίιιε εοιτιεε ττιεαεε Ρειγαί ΧΜΙ αίε
εοαειιὶειτα Οοιτετειαίίί ΜΠΙ εί; Ιαὶίειιί Οειεεειτίε ρτίττιο (= 1ο. 6. 356)
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καὶ τὰ μὲν διαταγματα προέθηκε δημοσία, εντολὰς δὲ βασιλέως ὰπἠγγειλεν, εἰ μὴ πεισ-
θεῖεν τοῖς γραμμασιν, αφαίρεσιν τοῦ ὰρτού καὶ τῶν εὶδώλων έσεσθαι καταοτροφὴν πολλῶν
τε πολιτεύτῶν καὶ τῶν ὰπὸ τοῦ δὴμού πὰντως αὶχμαλωσίαν γενησεσθαι. εὶτα ταῦτα
ὰπειλῶν ούκ δημοσία μεγὰλη φωνίῇ λέγειν· 'τὸν μὲν Ἄθανὰσιον παραι-
τεῖται βασιλεύς, τοῖς δὲ Ἄρειανοῖς τὰς ἐκκλησίας παραδοθῆναι έκἐλεύσέ. πὰντωνε
τε έπὶ τούτῳ θαύμα3οντων καὶ πρὸς ὰλλήλονς νεύὀντων τε ί καὶ λεγόντων· 'εἰ Κωνσταν-
τιος αὶρετικὸς γέγονε“; δέον ἐρύθριαν, ὁ δὲ μᾶλλον ὴνὰγκα3ε βούλεύτὰς καὶ δημὀτας
εθνικούς νεωκὀρούς τῶν εὶδώλων ἐπὶ τούτοις ύπογρὰφειν καὶ ὁμολογεῖν, δέχεσθαι δν
ὰν ὰποστείλη βασιλεύς ἐπίσκοπον. πὰνύ γε κανόνας έκκλησίας ἐκδικῶν ἐιτοίει τούτο
γενεσθαι Κωνστὰντιος. ὰντὶ γαρ ὲκκλησιας την ὰγορὰν, ὰντὶ τῶν λαῶν τούς νεω- ιο
κὀρούς ὰπητει γραμματα· έγίγνωσκε γὰρ ούκ ἐπίσκοπον αύτὸν Χριστιανοῖς, ὰλλὰ
τινα ῳιλοπρὰγμονα πἐμπειν αύτοῖς τοῖς γρὰφούσιν.

Έλληνες μὲν ούν ῶσττερ ῶνούμενοι τη ύπογραφη την τῶν εὶδώλων ἑαυτῶν ἀσνλίαν
καί τινες τῶν έργασιῶν ακοντες μὲν, έγραψαν δὲ όμως ὡς περὶ ὴγεμόνος ῆ ἄλλον τινὸς ἀπο-
οτελλομένον δικαστον διὰ τὰς παρ' ἐκείνου λεγομένας ὰπειλὰς. τί γὰρ έμελλον 'Ελληνες ιε
όντες ποιεῖν ιἦ τουθ' ὁπερ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ; τῶν δὲ λαῶν ἐν τη μεγαλη έκκλησία σύν-
ελθὀντων (τστὰρτη γὰρ ην σαββατον) λαμβὰνει μεθ' ἑαυτοῦ τῇ ἑξῆς Ἡρὰκλειος ὁ κόμης
τὸν ἕτταρχον τῆς Αὶγύπτού Καταφρὀνιον καὶ Φαύοττῖνον τὸν καθολικὸν τόν τε Βιθννὸν
αὶρετικὸν ὁντα καὶ παροξύνούσι τῶν ὰγοραίων τούς νεωτέρούς καὶ σεβομένούς είδωλα,
ταύτην έντολὴν είναι βασιλέως λέγοντες, ίν' ὲιτέλθωσι τη εκκλησία καὶ λιθὰσωσι τούς εο
λαούς. ῆδη μὲν ούν ησαν οὶ πλεῖοτοι του λαοῦ γενομένης ὰπολύσεως ἐξελθὀντες, γύ-
ναικῶν δὲ ολίγων ὰπομεινασῶν γέγονεν ὡς προσῇαξαν. καὶ θέαμα οῖκτρὸν ην· ὰρτι γὰρ
ῆσαν ὰπὸ τῆς εύχῆς ὀλίγαι καθε3ὀμεναι, καὶ γύμνοὶ μετὰ λίθων εύθύς καὶ ξύλων ἐπῆλθον οί
νεώτεροι καὶ τὰς μὲν ἐλίθα3ον, τὰ δὲ τῶν παρθένων ὰγια σώματα κατἑκοπτον πληγαῖς
οἱ ὰθεσι εὶλκὀν τε τὰ σκεττὰσματα καὶ τὰς κεῳαλὰς αύτῶν ἐγύμνούν καὶ ὰνθελκούσας έλὰκτι- 26
3ον τοῖς ποσὶν οὶ δείλαιοι. δεινὰ μὲν ούν ταῦτα καὶ λίαν ἐστὶ δεινα, ὰλλὰ τὰ μετὰ ταυτα
δεινότερα καὶ πὰσης ύβρεως ὰφορητὀτερα γέγονεν. εὶδότες γὰρ τὸ σεμνὸν τῶν παρθένων ί
καὶ τὸ τῆς ὰκοῆς ὰχραντον, καὶ ὅτι μᾶλλον λίθους καὶ ξίφη η τὰ τῆς αὶσχρορημοσύνης
φέρειν δύνανται ρήματα, τούτοις ὲχρῶντο κατ' αύτῶν ἑπερχὀμενοι. 'Αρειανοὶ δὲ ταῦτα
τοῖς νεωτέροις ύπέβὰλλον, καὶ γὰρ έγέλων τούτων λεγομένων καὶ γιγνομένων. καὶ αὶ μὲν
ὰγιαι παρθένοι καὶ ὰλλαι σεμναὶ γνναῖκες ὡς ὰσττὶδων δήγματα τὰ τοιαῦτα φθέγματα έφευ-
γον, οἱ δέ χριστομαχοι σννηργούν, τὰχα δὲ καὶ σύνεφθέγγοντο τοῖς νεωτέροις· καὶ γὰρ
ῆδοντο τοῖς παρ” εκείνων ἐκβαλλομένοις μετὰ ὰσελγεἰας ρημασιν.

Εὶτα ὡς τὸ ὁλον της ἐντολῆς πληροῦντες (τοῦτο γὰρ ην τὸ οπούδατὀμενον, τούτο
καὶ κόμης καὶ ὁ καθολικὸς παρηγγελλον), ὰρπὰσαντες τὰ ονμῳἐλλια καὶ τὸν θρὀνσν καὶ
την τρὰπε3αν (ξύλίνη γὰρ ῆν) καὶ τὰ βῆλα τῆς έκκλησίας τὰ τε ὰλλα, ὁσα ἠδύνηθησαν,
έξενεγκαντες έκαύσαν έμπροσθεν τοῦ πύλῶνος ὲντῇ πλατεία τη μεγαλη καὶ λίβανον έπέβαλον.
ῶ τίς ὰκούσας ού δακρύσειε, τὰχα καὶ την ὰκοην ὶ κλείσειεν, ῖνα μηδὲ ἑτέρου λέγοντος

5 Ιτιὶεε. Αεὶιιιτι. 6 (ί. ιοοὶλὶ: εε ροεε αίεε ΠΠ σιιειτι έμοί: ίειετεεεὶ (= 14. 6. 356) Αεὶιειιιειείατιῖ είοοεί ειιμτ
εοοὶεείὶε οί: ὶττειεὶίτειε ειιοτ σα Οεοτἕίιιιπ ρετείτιεειτίὶιμε εε ερὶεεορμιπ εκρεοτααείρμε. εμεοορετμμε εμτετμ ὶ:ιὶ
εοοὶεείεα αίε ΧΧΙ ττιεμεε Ρεγτιὶ (= 15. 6. 356) 16 Πίε ετοβε Κὶτοὶαο ίεε αεε Κειίεατείσσ, εο ο. 74, :
(Ξ. ::4, 7), νεὶ. ειροὶ. ειδ Εοτιεε. 14, 1 (Ξ. 286, 24) 17 Πετ 15. 6. Ειεὶ ειμί εὶειεμ Ξσιπτιεὶσεειςὶ 18 Εειιιεείτιμε
ι.ι. Βὶὶὶπγιπμε τιιιτ Ιτίετ 27 νεί. αροὶ. αεὶ ίζοειεἰ. 33 37 πλατεία: Είε 3ο Ξεειαίοτι ὶειτιηο Ηεμρὶ-
εετεβε, νεί. Ρειιιὶγ-Υνὶεεοινε ΒΕ Ι 1383, 35.
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Ηιετοτί:-ι Ατὶετιοτμτιι 56,2-58,3. 2]_Β

ἀνέχηται βλὰβην ηγούμενος καὶ τὸ μόνον ὰκούσαί τι τοιοῦτον; τὰ τε γὰρ είδωλα έαύτῶν
εύῳἠμονν καὶ έλεγον· “Έλλην γέγονε Κωνστὰντιος καὶ οἱ 'Αρειανοὶ τὰ ὴμῶν ἐπέγνωσαν'.
ού ῳροντί3ούσι γὰρ ούδὲ Ἑλληνισμὸν ύποκρίνασθαι, ῖνα μόνον ἡ αὶρεσις έχη την σύστα-
σιν. καὶ γὰρ καὶ βοίδιον έπαντλοῦν τούς κηπενομένούς έν τῷ Καισαρείῳ τόπούς έπεχεί-

5 ρησαν εττιθῦσαι, καὶ έθνσαν ὰν, εἰ μὴ θῆλν τοῦτο ῆν· τὰ τοιαῦτα γὰρ έλεγον μὴ έξεῖναι
παρ' αύτοῖς θύεσθαι.

Τοιαῦτα μὲν οῦν οὶ δύσσεβεῖς 'Αρειανοὶ νομί3οντες εὶς ὴμῶν ύβριν ταῦτα φθὰνειν μετὰ
τῶν Ἑλλήνων έιτραττον. θεία δὲ δίκη την πονηρίαν τούτων ῆλεγξε καὶ σημεῖόν τι μέγα
καὶ ἐξαίρετον εἰργὰσατο δεικνύούσα καὶ διὰ τούτον πᾶσι φανερῶς, ότι ῶοπερ ὰσεβοῦντες

ιο ούκ είς ὰλλον ἀλλ' εὶς τὸν κύριον τολμῶσιν, ούτω ταῦτα ποιοῦντες εἰς αύτοῦ πὰλιν ύβριν
ἐπεχείρησαν πραξαι· καὶ τοῦτο μᾶλλον ἐκ τοῦ γενομένού θαύματος φανερωτέραν έσχε την
ὰπόδειξιν. τῶν ὰσελγῶν γὰρ τις νεὡτερος εὶσδραμὼν καὶ τολμήσας ειτεκὰθισε τῶ
θρόνῳ. καὶ καθίσας διὰ τῶν ρινῶν τι πορνικόν ὰπἠχησεν ὁ ὰθλιος. εὶτα ὰναοτὰς έβιὰ3ετο
τὸν θρόνου ὰττοστταν καὶ πρὸς έαύτὸν έλκειν, ὴγνόει δὲ καθ' ἑαυτοῦ την δίκην ἑιτισττὼμενος.

τι ὡς γὰρ οἱ τότε την 'Ά3ωτον κατοικοῦντες τολμήσαντες ὰιμασθαι της κιβωτοῦ, ιῇ κὰν
προσβλέῳαι θέμις ούκ ην αύτοῖς, παρ' αύττὶς εύθύς ὰπὼλλνντο πρότερον διαφθειρόμενοι
ταῖς βασὰνοις τὰς έδρας, ούτως καὶ οῦτος ὁ ὰθλιος μόνον έτόλμησεν έλκειν καί, όπερ εὶλκεν
εὶς έαύτὸν έπεσπὰσατο, καὶ ὡς ὰντιπεμπούσης τῆς δίκης τὸ ξύλον έν αύτῷ την ὶδίαν κοιλίαν
έπληξε, καὶ ὰντὶ τοῦ θρόνου τη πληγη τὰ ῖδια έξηνεγκεν έντερα, καὶ μᾶλλον ὁ θρόνος ί

εο έκείνού τό 3ῆν ὰττέσττασεν ῆ αύτός ὰπεοττὰσθη παρ' έκείνού. έξεχύθη γοῦν, ὡς γέγραιτ-
ται κατὰ τὸν 'ὶούδαν, τοῖς σπλὰγχνοις καὶ καταπεσὼν έβαστὰχθη καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν
ὰπὼλετο. καὶ έτερος δὲ μετὰ θαλλῶν εὶσελθὼν καὶ ὡς 'Ελλην κινῶν αύτὰ τη χειρὶ καὶ
χλεύὰτων εύθύς έσκοτὼθη καὶ ούκ έβλεπεν ούδέ έγίνωσκεν έτι λοιπόν, όποι γῆς ετύγχανε·
μέλλων τε καὶ αύτός καταιτίπτειν χειραγωγούμενος ύπό τῶν σύνόντων καὶ ύποβαστα-

ειι 3όμενος έξἠρχετο καὶ αύτός, μόγις μεθ' ὴμέραν διανἠψας καὶ ού γινώσκων, οῦτε τί πεποίηκεν
οῦτε τί πέπονθεν ὁ τολμηρός.

Ταῦτα βλέποντες 'Ελληνες μὲν έφοβἠθησαν καὶ ούδὲν πλέον έτόλμησαν, 'Αρειανοὶ δὲ
ούδέ ούτως ησχύνθησαν, αλλ' ὡς 'ὶονδαῖοι σημεῖα βλέποντες ούκ έπίστενον οὶ ὰπιοτοι.
μᾶλλον γὰρ έσκληρύνοντο κατὰ τὸν Φαραὼ τὰς έλπίδας έχοντες καὶ αύτοὶ ί κὰτω πού

το κειμένας έν τῷ βασιλεῖ καὶ ἐν τοῖς εύνούχοις αύτοῦ. τούς μὲν οῦν Έλληνας, μᾶλλον δέ
τῶν 'Ελλήνων τούς έκβλητοτέρούς τὰ προειρημένα ποιεῖν έ·ιτέτρεττον° εὶχον γὰρ τὸν ύπο-
κρινόμενον αύτοῖς τὰ τοιαῦτα καὶ παροξύνοντα τούς 'Ελληνας Φανοτῖνον, τόν καθολικὸν
μὲν λεγόμενον, ὰγοραῖον δὲ τὸν τρόπον καὶ ὰσελγῆ τὴν ψυχὴν. αύτοὶ δέ τὰ όμοια τού-
τοις ὰνεδέξαντο δι” ἑαυτῶν ποιεῖν, ίν', ῶσττερ τὴν αῖρεσιν από τῶν ἀλλων αὶρέσεων

εε ὰπεμὰξαντο, οῦτω καὶ την πονηρίαν μετὰ τῶν ὰσελγεστέρων έχωσι μεμερισμένην. τὰ
μὲν οῦν ἄλλα δι' έκείνων, καθὰ προεῖπον, έπραττον, ὰ δὲ δι' έαύτῶν έπλημμέλούν, πῶς ού
πᾶσαν ύπερβὰλλει πονηρίαν καὶ παντὸς δημίού νικὰ κακίαν; ποῖον γὰρ οὶκον ούκ εττόρθη-
σαν; ποίαν οὶκίαν προφασει τοῦ ἐρεύναν ού διἠρπασαν; ποῖον κῆπον ού κατεττὰτησαν καὶ

4 Καισὰρειον νἔῖ. 3. 214, 16 τς νεὶ. Ι. Εεε. 5, 3 ετ νεῖ. Αοεει 1, 18: μετὰ μίαν ὴμέραν αττὡλετο
ῖεὶτὶτ ία Αοτει 1, 18, νεὶ. ίεαοοὶτ Ρορίαε (Αροεί:οΙίεοΙ:ε νὲτετ Ι Ιιτεε. ν. Βίδὶτμεγετ ὶτε. ΠΙ. Ξ. 136)
32 Ιῖειμεείμμε, νεῖ. Ξ. εμ, 18 Νοεε
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216 Ηὶετοτίει Ατίειτιοτμτα 58,2-6ο,3.

τὰφον ούκ έπἠνοιξαν; πρόφασιν μὲν ὡς Ἄθανὰσιον ὲτηητοῦντες προβαλλόμενοι, τὸ
δ” όλον ἦν αύτοῖς σ·ιτουδα3όμενον διαρπὰ3ειν καὶ σκυλεύειν τούς ὰπαντῶντας. πόσων
εττεσφραγίσθησαν οίκοι; πόσων τὰ έν ταῖς ξενίαις έκδεδὡκασι τοῖς ύπουργοῦσιν αύτοῖς
οτρατιὼταις; τίς τούτων ὰπείρατος τῆς κακίας γέγονε; τίς τούτοις ἀπαντἠσας ούκ έκρύβη
κατὰ την ὰγορὰν; τίς διὰ τούτους ού καταλείψας τὴν οὶκίαν έπὶ της έρημίας διηγε την
νύκτα; τίς τούτων χὰριν φυλὰξαι τὰ 'ίδια οττεύδων ούκ ὰπὼλεσε τὰ πλεῖστα; τίς
ὰπειρος θαλόιττης ού μᾶλλον εῖλετο ταύτην καὶ τῶν ταύτης κινδύνων πεῖραν λαβεῖν η
τούτους όρὰν ὰπειλοῦντας; πολλοὶ καὶ οίκους μετηλθον καὶ μετέοτησαν ὰπὸ λαύρας εὶς
λαῦραν καὶ ὰπὸ της πόλεως είς τὰ προὰστεια. πόσοι τε 3ημίας πόσας ύπέστησαν καὶ μη
έχοντες έδανείσαντο παρ” έτέρων, ῖνα μόνον τὰς έπιβουλὰς τούτων έκῳύγωσι;

Πασι γὰρ φοβερούς ἐαυτούς έδείκνυον καὶ πρὸς πὰιττας ὴλα3ονεύο ντο, βασιλέα πασιν
όνομὰ3οντες καὶ ὰπειλοῦντες μὲν τὸν έκείνου φόβον, έχοντες δέ ύπουργούς εὶς την πονηρίαν
τὸν δοῦκα Σεβαστιανόν, Μανιχαῖον ί όντα καὶ ὰσελγη νεὡτερον, καὶ τόν έπαρχον καὶ
τὸν κόμητα καὶ ύποκριτὴν τὸν καθολικόν. πολλὰς γοῦν παρθένους καταγνούσας αύ-
τῶν της ὰσεβείας καὶ τὴν ὰληθειαν έιτιγνούσας κατἠνεγκαν ὰπὸ τῶν οὶκιῶν καὶ ὰλλας περι-
πατούσας ύβρι3ον καὶ ἐποίουν ύπό τῶν παρ' αύτοῖς νεωτέρων γυμνοῦσθαι τὰς κεφαλὰς
αύτῶν· καὶ γυναιξὶ δὲ ταῖς παρ' αύτῶν δεδώκασιν έξουσίαν ύβρί3ειν ην θέλουσι. καὶ
αἱ μέν σεμναὶ καὶ πιοταὶ γυναῖκες έξέκλινον καὶ παρεχὼρουν έκείναις τὴν όδόν, αἱ δὲ ῶοττερ
μαινὰδες καὶ έρινύες περιερχόμεναι συμῳορὰν ὴγοῦντο τὸ μὴ εύρίοκειν ὰδικεῖν καὶ την
ὴμέραν έκείνην μετὰ λύπης διηγον, έν η μη ἠδύναντο κακοποιεῖν. καὶ όλως ούτως ἦσαν
πασιν ὰγριοι καὶ πικροὶ ὥστε δημίους φονευτὰς ὰθεμίτους φιλοπρὰγμονας κακούργους
καὶ παντα μᾶλλον αύτούς ῆ Χριστιανούς παρὰ πὰντων καλεῖσθαι.

ί Καὶ γὰρ καὶ τούς Σκύθας μιμούμενοι ηρπασαν Εύτύχιον ύποδιὰκονον, ὰνδρα
καλῶς ύπηρετοῦντα τη έκκλησία, καὶ ποιήσαντες εὶς τὰ νῶτα ταυρείαις ῖσα θανὰτῳ
κατακοπηναι ηξίωσαν εὶς μεταλλον ὰποσταληναι, καὶ μέταλλον ούχ ὰπλῶς, ἀλλ' εὶς
τό της Φαινὼ, ένθα καὶ φονεύς καταδικα3όμενος ὸλίγας ὴμέρας μόγις δύναται 3ησαι.
καὶ τὸ παραδοξον ούδέ κὰν όλίγας ὥρας έττετρεψαν αύτὸν θεραπευθηναι διὰ τὰς
πληγὰς, ὰλλ' εύθύς ἐποίησὰν ὰποοταληναι ῳὰσκοντες· 'εὶ τοῦτο γένηται, πὰντες
οοβηθησονται καὶ μεθ” ὴμῶν έσονται λοιπόν'. ού πολύ δὲ διέοτη καὶ μὴ δυνηθεὶς εὶς τὸ
μέταλλον φθὰσαι διὰ τὸν πόνον τῶν πληγῶν ὰπέθανεν έν τη ὁδῶ. καὶ ὁ μὲν ετελεύτα
χαίρων έχων τὸ καύχημα τοῦ μαρτυρίου, οὶ δὲ ὰσεβεῖς ούδέ ούτως ησχύνοντο, κατὰ δὲ τὸ
γεγραμμένον ››ὰνελεημονα σττλὰγχνα έχοντες ‹‹ καὶ τοῦτο μελετἠσαντες σατανικόν τι πὰλιν
πεττοιἠκασιν. ὰξιούντων γὰρ τῶν λαῶν διὰ τὸν Εύτύχιον καὶ δεομένων περὶ αύτοῦ πε-

τ νἕὶ. Ατααα. εία μίτἕίαεε δεῖ Τααε. Ιτ. ε. Π 14, 13 3 νἕὶ. δε ἱαεα 6, 3 (Ξ. 72. 7) 13 Βετ Πμκ
δερειεείαα (ίῖδετ ίὶιτι νεὶ. δοεοὶτ, Βτὶεῖο εὶ. Εὶοααίμε Β. 271) ίεε αειοὶι εὶε Ιμεει 6, 9 (Ξ. 72, 9 Νστε; αίε ερ. Αττι-
ττιοαὶε ίεε νίοὶὶείοατ νοτι δε ίμεα αοὶιδαείἐ) εοὶτοτι δεί αεττι Είαειιε Οεοτεε ατα 24. 2. 357 μαα ααααοα ία
Αὶεκειτιατίεα εία αετ Βεεεεειιτιἔ αετ Κίτοὶιετι ααα αετ Νὶεεὶετννοτἱμαἕ αετ Ηατμὶτεα δετείὶὶἔε εεινεεετι. Βετ
Ιτὶετ. Αεὶταα., αίε Βεραεείαα ετεε ειιτα 24. τε. 558 (ο. 6 Ξ. ιο7λ) ετινειὶτατ, αατῖ τααα αίοαε ίοὶεετι. Αταειτι.
ὶσετὶεὶιεει: Ιτίετ ϋδετὶτααρὶ: αὶοὶιεε νοα αετι εὶοοὶτ ἱὶὶτ ίὶττι μαα εείαε Ραιτοί οτίοὶἐτείοὶτετι Παταὶιεα αεε δορτ. 558.
Πειε ίεε Ιίῖτ αίε Πατίοιτιαἕ αετ Βοὶιτίἱι: εατεοὶτείεὶεαα, νἕὶ. εὶίε Νοτί: αεε Βειταταὶετε 5. 239, 21 Ναοὶι Ιζ.ίὶ:ι:-ιτιὶμε
ερ. 52ο (Χ 495); ερ. 596 (Χ 556) ίεὶ: 8. εοὶιοα 356 ειὶε Πμκ ειιτ Ζοίε αεε Ρταίεὶττεα Καεαρὶαοαῖμε ία λεγρεετι
εεινεεετι; ααα ετὶιτιτιιε εμ σε Ιμεα 6. 5. ινίτα ττιίτ Κειταρὶττοαίαε μαα Ηεταοὶίμε ατα το. 6. 356 ία αίε δεαόε
εεὶτοττιττιεα εείτι ίνἕὶ. Ξ. 213, 37 Νοεε). Ψεαα Αεὶι. 5. αὶε Μααίεὶιέιετ ρεεείοὶιαετ, εσ ινίὶὶ ετ ίὶιτι αίε Ξεαειτε-
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ποιήκασιν ὰρπασθηναι καλούς καὶ έλευθέρους ὰνδρας τέσσαρας, Ἑρμείαν λούοντα τούς
ὰνεξόδους καὶ πὰνυ γε τούτους πληγαῖς κατακόψας ένέβαλεν εὶς τὸ δεσμωτήριον ό δούξ.
ἀλλ' οί 'Αρειανοὶ καὶ Σκυθῶν ὼμότεροι τυγχὰνοντές, ἐπεὶ έωρὰκασι μή τελευτήσαντας
έκείνους ὰπὸ τῶν πληγῶν, έμέμφοντο καὶ ήπείλουν· 'γρὰφομεν' λέγοντες 'τοῖς εύνού-

τι χοις, ότι μή μαστί3εις ὥς θέλομεν ὴμεῖς". έκεῖνός τε ὰκούσας καὶ φοβηθεὶς ήναγκὰσθη
καὶ δεύτερον τύιμαι τούς ὰνθρὥπους. καὶ οί μέν τυτττόμενοι εὶδότες, διὰ τί τύτιτονται
καὶ παρὰ τίνων διεβλήθησαν, ούδέν έτερον έλεγον ή· “διὰ μέν τήν ὰλήθειαν ί τυτιτόμεθα,
ού κοινωνοῦμεν δὲ τοῖς αὶρετικοῖς· τύπτε λοιπόν, ὥς θέλεις, καί σε μέλλει διὰ τοῦτο κρίνειν
ό θεός". οὶ μέν ούν ὰσεβεῖς ήθελον αύτούς καὶ έν τῶ δεσμωτηρίῳ κινδυνεῦσαι καὶ ὰποθανεῖν,

ιο ὁ δὲ τοῦ θεοῦ λαός εὶδὥς τὸν καιρὸν ήξίωσαν καὶ μεθ' ἡμέρας ἑπτὰ που ή καὶ πλέον ὰπ-
ελύθησαν.

Οἱ δὲ ὥσπερ λυπηθέντες έτερόν τι παλιν ὥμότερον καὶ ὰνόσιον ποιεῖν έπεχείρησαν,
ὥμόν μέν πρὸς πὰντας, ὰρμό3ον δὲ τη χριοτομὰχῳ αύτῶν αὶρέσει. ό μὲν γὰρ κύριος ένετεί-
λατο τῶν πτωχῶν μνημονεύειν »καὶ πωλήσατε‹‹, λέγων, ››τὰ ύπὰρχοντα καὶ δότε έλεημο-

τε σύνην‹‹ καὶ »έπείνων καὶ ί έδὥκατέ μοι φαγεῖν, έδίψων, καὶ έποτίσατέ με. έφ' όσον γὰρ
ἐποιήσατε ένὶ τῶν μικρῶν τούτων, έμοὶ έττοιήσατε‹‹. ούτοι δέ ὥς τῶ όντι κατὰ Χριστοῦ
φρονοῦντες καὶ έν τούτοις ὰντιπραξαι τῷ βουλήματι αύτοῦ τετολμήκασι. τούς γὰρ δεομέ-
νους καὶ τὰς χήρας, επειδη τὰς έκκλησίας παραδέδωκεν ὁ δούξ τοῖς Ἄρειανοῖς, καὶ έν αύταῖς
διατρίβειν ούκ ήδύναντο, καθε3σμένας, έν οῖς ὥρισαν αύταῖς τόποις οἱ πεπιστευμένοι τὰς

20 χήρας κληρικοί, επειδή έβλεττον τούς ὰδελφούς προθύμως έπιδιδόντας αύταῖς καὶ τρέφοντας
τὰς χήρας, αύτὰς τε κατὰ τῶν ποδῶν τύτιτοντες έδίωκον καὶ τούς παρέχοντας διέβαλλον
τῶ δουκί. καὶ τοῦτο έγίγνετο μέν διὰ Δυναμίου τινὸς οτρατιὥτου, φίλον .δὲ ήν τοῦτο
Σεβαοτιανῷ· παρὰ Μανιχαίοις γὰρ έλεος ούκ έστιν, ὰλλὰ καὶ έχθρόν έστι παρ' αύτοῖς τὸ
έλεεῖν πένητα. ήν τοίνυν καινὴ μέμῳις καὶ δικαστήριον νῦν πρῶτον έπινοηθὲν παρ' αύτῶν·

25 έπὶ εύεργεσία τις έκρίνετο, καὶ ό μέν έλεῶν κατηγορεῖτο, ό δέ εύεργετούμενος ἑτύπτῃο·
καὶ μᾶλλον ήθελον πεινᾶν τὸν πένητα ή τόν βουλόμενον έλεεῖν παρέχειν. καὶ τοῦτο δὲ
παρὰ τῶν παλαιῶν πὰλιν 'Ιουδαίων έμαθον νέοι όντες 'ὶουδαῖοι καὶ αύτοὶ· καὶ γὰρ κἀ-
κεῖνοι βλέποντες τὸν έκ γενετης τυφλὸν λοιπόν βλέποντα καὶ τὸν πολλῷ τῶ χρόνῳ παρα-
λυτικὸν γενόμενον ύγιη, τὸν μὲν εύεργετήσαντα κύριον ητιῶντο, τούς δὲ εύ παθόιττας ὥς

30 παραβὰτας έκρινον.
Τίς οῦν έπὶ τούτοις ούκ έθαύμα3ε; τίς ού κατηρατο τήν αίρεσιν καὶ τούς έκδικοῦντας

αύτήν; τίς ούι‹ έγίνωσκεν, ότι καὶ θηρίων ὰγριὥτεροι τυγχὰνουσιν οἱ Ἄρειανοί; ούδέ γὰρ
ούδέ ὥν ένεκα ταῦτα έττοίουν έκέρδαινον οί μιαροί, ὰλλὰ καὶ μᾶλλον τό καθ” έαυτῶν μῖσος
παρὰ πασιν ηῦξανον. ένόμηον έξ έττιβουλης καὶ φόβου βιὰ3εσθαί τινας είς τήν αῖρεσιν,
ὥστε καὶ συναγεσθαι μετ' αύτῶν. ὰπέβαινε δὲ αύτοῖς τὰ έναντία. οἱ μὲν γὰρ πὰσχοντες
ὥς μαρτύριον ύπέφερον τὰ παρ' έκείνων γιγνόμενα καὶ ούτε προεδίδουν οῦτε ήρνοῦντο
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τήν είς Χριστόν εύσέβειαν, οί δὲ θεωροῦντες έξωθεν αύτούς, λοιπόν δέ καὶ οὶ 'Έλληνες βλέ-
ποντες ὥς ί αντιχρίστους ὥς δημίους κατηρῶντο· φιλότιτωχον γὰρ καὶ συμπαθὲς τό τῶν
ανθρώπων γένος. ούτοι δὲ καὶ τὸν ανθρώπων λογισμόν απώλεσαν. καὶ οὶ πασχοντες
τι Π , Ι 'Ϊ _ | Ἱ _ -α Ι Π Π Π Ι Παν ηυξαντο παρ έτερων ευ παθειν, αυτοι τουτο παθειν τους αλλους ουκ ειτετρειτον εχοντες
την τῶν δικαστῶν καὶ μαλιστα την παρὰ τοῦ δουκός έπιτριβην καὶ έξουσίαν.

“Α γὰρ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις πεποιήκασι, καὶ πῶς αύτούς ἐπὶ τοῦ δου-
κὸς καὶ τῶν δικαστῶν έφυγαδευσαν καταφέροντες έκ τῶν οίκων τούς οίκείους αύτῶν διὰ τῶν
στρατιωτῶν καὶ τοῦ στρατηγοῦ Γοργονίου καὶ πληγαῖς κατακόπτοντος, καὶ πῶς αύτῶν
(τό γε παντων ὥμότερον) καὶ τῶν ί ήδη τετελευτηκότων τούς αρτους μεθ' όσης ύβρεως
διήρπασαν, ούκ έστιν ούδὲ λόγῳ φρασαι νικὥαης της ὥμότητος αύτῶν τήν έκ τῶν λόγων
διήγησιν. τί γὰρ αν τις είπὥν εἰρηκέναι δόξειεν; ἢ ποίου πρώτου μνημονεύσας, ούχ
εύρίοκει τὰ δεύτερα δεινότερα, τῶν δευτέρων τὰ μετὰ ταῦτα; παντα γὰρ αύτῶν τὰ ἐπιχει-
ρήματα καὶ τὰ ασεβήματα φόνου καὶ ασεβείας πεττλήρωται. καὶ ούτως εὶσὶ πανοῦργοι τὴν
γνώμην καὶ ποικίλοι τὸν τρόπον, ὥς καὶ έτταγγελία προστασίας καὶ δόσει χρηματων επι-
χειρεῖν απατᾶν, ῖνί, έιτεὶ μή έξ εύλόγων έχουσι την σύστασιν, κὰν έκ τούτων δόξωσι φαν-
τασίαν τινὰ τοῖς ακεραίοις έμποιεῖν.

Τίς ούν έτι τούτους κὰν έθνικούς καλέσειεν απλῶς, μήτιγε Χριστιανούς; τίς τούτων
τὸν τρόπον ανθρώπινον καὶ μὴ μᾶλλον τοῦτον θηριώδη ύπολαβοι δια τε τὸ ὥμὸν καὶ τὸ
ὰγριον της πραξεως; καὶ γὰρ καὶ δημίων εἰσὶ πονηρότεροι καὶ τῶν αλλων αὶρέσεων τολμη-
ρότεροι. Ἑλλήνων γὰρ πολύ δεύτεροι, μᾶλλον δέ καὶ μακρὰν αύτῶν τυγχανουσιν. έγὥ
γὰρ ήκουσα τῶν πατέρων καὶ πιστόν ήγοῦμαι τόν έκείνων λόγον ότι τὸ πρῶτον, ότε γέ-
γονε καὶ έττὶ Μαξιμιανῶ τῶ πατιττῳ Κωνσταντίου διωγμός, "Ελληνες έκρυπτον τούς αδελ-
φούς ήμῶν τούς Χριστιανούς 3ητουμένους. καὶ πολλακις απώλεσαν αύτοὶ χρήματα δεσμω-
τηρίων τε έττειραθησαν, ῖνα μόνον τῶν φευγόντων μή γένωνται προδόται, ὥς γὰρ έαυτούς
ἐφύλαιτον τούς προσφεύγοντας καὶ κινδυνεύειν πρὸ αύτῶν έβουλεύοντο. ὰλλὰ νῦν οἱ
θαυμαστοὶ οῦτοι, οὶ της νέας αὶρέσεως έφευριπαί, έκ μηδενός ἑτέρου ή έκ τοῦ εττιβουλεύειν
ειτιγινωσκόμενοι παντα ταναντία πραττουσιν. αύτοὶ τε γὰρ δι' έαυτῶν δήμιοι γιγνό-
μενοι παντας 3ητοῦσι παραδιδόναι καὶ τούς κρύτιτοντας έπιβουλεύεσθαι ποιοῦσιν ίσον
έχθρὸν ήγούμενοι τόν τε κρύπτοντα καὶ τόν κρυπτόμενον· οῦτως εὶσὶ φονευταὶ καὶ τήν
'ὶούδα πονηρίαν έξήλωσαν οὶ κακοῦργοι.

Καὶ ούκ έστι κατ' αξίαν ὥν διαττραττονται κακῶν εὶπεῖν ή τοῦτο μόνον ότι γρα-
φοντα με καὶ θέλοντα καταλέγειν της πονηρίας έκείνων τὰς πραξεις ύπεισέρχεται νοεῖν, μή
αρα της έν ταῖς Παροιμίαις »βδέλλης ή τεταρτη ί θυγατηρ‹‹ έστὶν ή αίρεσις αύτη, ήτις μετὰ
τὰς τοσαύτας αδικίας καὶ τούς τοσούτους φόνους ούκ είπεν 'αρκεῖ'. έτι γαρ νεανιεύετατ
καὶ τούς μέν μηδέπω γνωσθέντας αύτη περιέρχεται 3ητοῦσα, ούς δὲ έφθασεν αδικησαι,
παλιν έπαδικεῖν σττουδα3ει. ίδού γὰρ μετὰ την νυκτερινήν έφοδον, μετὰ τὰ έξ
αύτης γενόμενα κακα, μετὰ τὸν δι' 'Ηρακλείου γενόμενον διωγμόν παλιν ού παύονται

8 Οοτἕοτιίμε ννειτ 355/6 Βμκ ία Αὶεκειαατὶεα, νεί. 5. 230, 4. Πει ίὶια 5γτίααι1ε ειὶσεεὶόεε ασε, ερίεὶὶ: Αεὶι.
αὶεο Ιιίετ εμ! Ετείἕτιίεεε νοτ αετιι 8./9. 2. 356 ατι 33ί. νεί. Ρτον. 24, 5ο, νεί. σε ίμἐει 4, 1 (5. 7ο, 17)
36 Αιτι 8./9. 2. 356 ε. ιιαεεα ο. 81. Ναοααετ ίαιιαεα αίε εεὶὶκνετετι Καττιρἱε εταὶτ, νναατεαα αετετ είεα αίε
Ατὶτειααείατιετ 4 Μοααεε ία ίὶττετι Κίτεὶτετι ὶτίεὶεετι 37 Ηεταοὶὶμε ααα Καεαρατοαίαε Ιταττιεα αττι 1ο. 6. 356,
νἔὶ. οδεα 5. 213, 37 Νοτο. Βαααοα ετίοὶεὶε αίε νειττοίὶσααἕ αετ Αέαααεείααετ
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διαβαλλοντες βασιλεῖ. θαρροῦσι γὰρ ὥς ασεβουντες ακούονται, ίνα πλέον τι του έξο-
ρὶσμοῦ γένηται καὶ λοιπόν οἱ μὴ πειθόμενοι ταῖς ασεβείαις αύτῶν ὰναιρῶνται. ούτω
γὰρ καὶ νῦν καταθρασυνόμενοι Σεκοῦνδος μὲν ὁ παγκακιοτος Πενταττολίτης καὶ ό τού-
του ί συνωμότης Στέφανος εὶδότες ότι, κὰν αδικῶσιν, έχουσι πρός απολογίαν την αῖρεσιν·

ε ἐπειδὴ μὴ πειθόμενον αύτοῖς έν Βαρκη πρεσβύτερον ἑωρακασι, Σεκοῦνδος δὲ έκαλεῖτο,
(όμώνυμος μέν ούχ όμόπιοτος δέ τῷ αὶρετικῶ), απέκτειναν λακτίσμασιν αύτόν. καὶ
ό μέν αναιρούμενος έμιμεῖτο τόν αγιον ληων· 'μηδείς με παρὰ δικασταῖς έκδικείτω· έχω
τόν έκδικοῦντα με κύριον, δι' όν καὶ ταῦτα πασχω παρ' αύτῶν', οὶ δὲ ούτε λέγοντα
ήλέουν οῦτε τὰς ήμέρας έδυσωποῦντο· έν αύτη γὰρ τη τεσσαρακοστη λακτί3οντες απέκ-

ιο τειναν τόν ανθρωπον.
ίω καινης αὶρέσεως όλον ένδυσαμένης τόν διαβολον έν ασεβεία καὶ πραξει. αρτι

γὰρ πρῶτον έπενοήθη τοῦτο τό κακόν. εἰ δὲ καί τινες έδόκουν ποτέ περὶ αύτης λογί3εοθαι,
αλλ' έκρυτιτον καὶ έλανθανον ταῦτα φρονοῦντες. Εύσέβιος δέ καὶ 'Άρειος ὥς όφεις
έξελθόντες από φωλεοῦ τόν ὶόν της ασεβείας ταύτης έξήμεσαν. καὶ ό μέν 'Άρειος την τοῦ

16 βλασφημεῖν έκ φανεροῦ τόλμην ανεδέξατο, ό δὲ Εύσέβιος την ταύτης προστασίαν. αλλ' ού
πρότερον ίσχυσε προστηναι τῆς αὶρέσεως εἰ μή, καθὰ προεῖπον, βασιλέα εύρε προστατην
ταύτης. οὶ μέν ούν πατέρες ὴμῶν οὶκουμενικήν σύνοδον πεποιήκασι καὶ τριακόσιοι
πλεῖον ή έλαιτον ἐπίσκοποι συνελθόντες κατέκριναν την αρειανὴν αίρεσιν καὶ απεφήναντο
παντες αλλοτρίαν αύτήν καὶ ξένην της έκκλησιαστικῆς πίστεως είναι, οἱ δέ προοταται

20 ταύτης όρῶντες έαυτούς λοιπόν ασχημονοῦντας καὶ μηδὲν εύλογον έχοντας αλλην όδόν
έπενόησαν (καὶ) διὰ της έξωθεν έξουσίας έκδικεῖν ταύτην εττεχείρησαν · έφ' μαλλον αν τις
αύτῶν θαυμασειε τό καινόν καὶ πονηρόν έπιτήδευμα, καὶ πῶς ύπερβαλλουσι τὰς αλλας
αὶρέσεις. τῶν μὲν γὰρ αλλων αὶρέσεων τὰ έφευρήματα έν πιθανότητι ρηματων έχει
τήν μανίαν πρός απότην τῶν ακεραίων. καὶ "Ελληνες μέν, ὥς εἶπεν ὁ απόστολος, έν ύπερο-

25 χη καὶ πειθοῖ λόγων καὶ σοφίσμασι πιθανοῖς έιτιχειροῦσιν, 'ὶουδαῖοι δὲ αφέντες τὰς θείας
γραφὰς λοιπόν, ὥς είπεν ό απόστολος, νέν μύθοις καὶ γενεαλογίαις απεραντοις‹‹ έχουσι τήν
έριν. Μανιχαῖοι γὰρ καὶ Ούαλεντῖνοι σύν αύτοῖς καὶ ί αλλοι καττηλεύοντες τὰς θείας γραφὰς
τοῖς έαυτῶν έπιπλαστοις λόγοις μυθολογοῦσιν. οὶ δὲ 'Αρειανοὶ τῶν μέν αλλων αὶρέ
σεών εὶσι τολμηρότεροι καὶ μικροτέρας έαυτῶν ὰδελφὰς απέδειξαν έκείνας πλέον αύτῶν

80 ασεβοῦντες, καθαπερ εῖρηται, καὶ παντας, μαλιστα δέ τούς 'ὶουδαίους 3ηλώσαντες έν πο-
νηρία. ὥς γὰρ έκεῖνοι μή δυναμενοι τόν Παῦλον έλέγξαι περὶ ὥν έττροφασί3οντο εύθύς
ήγαγον αύτόν πρός τόν χιλίαρχον καὶ τόν ήγεμόνα, ούτως οῦτοι καὶ πλέον έκείνων έπινο-
οῦντες τη έξουσία μόνη τῶν δικαστῶν κέχρηνται. καὶ μόνον τις αύτοῖς ὰντείρηκεν, έλκεται
πρός τόν ήγεμόνα ή τόν στρατηλατην.

ί Καὶ αὶ μέν αλλαι αὶρέσεις έλεγχόμεναι ταῖς αποδείξεσιν ύπό αύτης της αληθείας
σιωπῶσι μηδέν πλέον ἢ έντρεττόμεναι τοῖς έλῇκχοις, ἡ δέ νέα καὶ μυσαρὰ τούτων αίρεσις,
όταν ανατραττη τοῖς λόγοις, όταν ύπ' αύτης της αληθείας αίσχυνθεῖσα πέση, λοιπόν ούς μή
δεδύνηται πεῖσαι λόγοις, τούτους τη βία καὶ πληγαῖς καὶ δεσμωτηρίοις έλκειν έττιχειρεῖ
γνωρί3ουσα έαυτήν καὶ ούτως, ὥς παντα μόιλλόν έστιν ή θεοσεβής. θεοσεβείας μέν γὰρ

35

3 5εοι.ιααιι5 ν. Ρεοὶετααίε, νεί. Αεαεια. ερξαα ερίεο. Αεε. ετ Ι..ίΒ. 7; 19 (Μίεαε 25, 553 Α; 584 Β), νεί. αατεα
5. 222, 17 4 5έερί1ει.αι.ι5, ννοὶ1.ὶ Ναοὶιίοὶεετ αεε 5εοι.ιαι:ὶι15, νεί. Αεαετι. αε ενα. 12 (5. 239, 21 Νοεε) 5 5ε-
ομαααε τιιίτ αίετ ἕεααααε 9 Βοοίι ννοίτὶ 356 16 νἕὶ. οὶπεα 5. 2οο, 18 17 Ι). ί. αίε Βγτιοαε
ν. Νίοέει. 24 ί. νεί. Ι. Εοτ. 2, 1. 4 26 Ι. Τίιπ. 1, 4 31 νἕὶ. Αοτ. 21, 36α.
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ίδιον μή ὰναγκαεειν, αλλα πείθειν, ὥσπερ είπαμεν. καὶ γὰρ ό κύριος αύτός ού βιαεόμενος,
ὰλλὰ τη προαιρέσει διδούς έλεγε πασι μέν· ι›εί τις θέλει όπίσω μου έλθεῖν‹‹, τοῖς δὲ μαθηταῖς ·
››μή καὶ ύμεῖς θέλετε απελθεῖν‹‹; αύτη παντελῶς ὰλλοτρία της θεοσεβείας έστί. τί ποιεῖν
αύτὴν έχρην ή ταναντία τοῦ σωτῆρος ὥς χριστομαχον ήγεμόνα της ασεβείας έπιγραφο-
μένην Κωνσταντιον ὥς αύτόν τόν αντίχριστον; αύτός γὰρ διὰ τήν αίρεσιν έσπούδασε ε
πρῶτον καὶ τόν Σαούλ έν ὥμότητι εηλῶσαι. έκεῖνος μὲν γαρ, έπειδή δεδώκασιν οὶ ὶερεῖς
έττισιτισμόν τῷ Δαυίδ, κελεύει καὶ αναιροῦνται παντες τόν αριθμόν όντες τριακόσιοι καὶ
πέντε, ούτος δέ, έπειδή την μέν αίρεσιν παντες φεύγουσιν, ή δὲ ύγιαίνουσα πίστις ή εὶς
τόν ι‹ύριον ὥμολογήθη, τριακοσίων όλων σύνοδον έιτισκόπων αναιρεῖ. καὶ τούς μὲν έττι-
σκόπους αύτούς έξορίεει, τούς δέ λαούς ἐμποδίεει μελεταν τήν εύσέβειαν καὶ εύχεσθαι τῷ ιο
θεῷ κωλύων αύτῶν τὰς συναγωγας. καὶ ὥσπερ Σαούλ κατέσκαψε »τήν Νομβὰ τήν
πόλιν τῶν ὶερέων ‹‹, ούτως ούτος καὶ πλέον τό κακόν αύξανων τὰς έκκλησίας τοῖς ασεβοῦσι
παραδέδωκε καὶ ὥς έκεῖνος Δωήκ τόν διαβαλόντα προτετίμηκε τῶν αληθῶς ὶερέων τόν τε
Δαυὶδ έδίωκε προσέχων τοῖς Ζιφαίοις, ούτως ούτος τούς μέν αὶρετικούς προκρίνει τῶν εύ-
σεβῶν, τούς δέ φεύγοντας αύτόν έτι διώκει προσέχων τοῖς θλαδίαις ὲαυτοῦ, τοῖς καὶ δια- 16
βαλλουσι τούς όρθοδόξους μή συνορῶν, ὥς όσα δ' αν ύπέρ της αὶρέσεως τῶν 'Αρειανῶν
πραττη τε καὶ γραφη, ταῦτα κατὰ τοῦ σωτῆρος έχει τήν εττιχείρησιν.

Ούχ ούτως Ἄχαὰβ κατὰ τῶν ὶερέων τοῦ θεοῦ γέγονεν, ὥς ούτος κατὰ τῶν έπισκό-
πων τετόλμηκεν. όλως γὰρ έκεῖνος καὶ φονευθέιττος τοῦ Ναβουθαὶ ί ››κατενύγη‹‹ καὶ τόν
Ἡλίαν ἑωρακὥς ἐφοβήθη, ούτος δὲ ούδέ τόν τηλικοῦτον ”Οσιον ηδέσθη ούδὲ τούς το- το
σούτους εττισκόπους έξορίσας έναρκησεν ή καν κατενύγη, αλλ' ὥς αλλος Φαραὥ μαλλον
έπιτριβόμενος σκληρύνεται καὶ χείρονα καθημέραν έττενόει. καὶ έστιν αύτοῦ τοῦτο
παραδοξον της πονηρίας. τῶν γὰρ έττισκόπων έξοριεομένων συνέβαινε καὶ αλλους
τινὰς δι' έγκλήματα φόνου η στασεως ή κλοπης κατὰ τὴν τοῦ έγκλήματος ποιότητα
λαμβανειν την καταδίκην, καὶ τούτους ί μέν μετὰ μηνας όλίγους αξιούμενος ὥς τόνεε
Βαραββαν Τὶιλατος αττέλυε, τούς δὲ τοῦ Χριστοῦ δούλους ούκ ήφίει, αλλὰ καὶ μαλλον
ανηλεῶς κατεδίκαεεν έν τοῖς έξορισμοῖς αθανατον κακόν γιγνόμενος εὶς αύτούς. τῶν
μὲν γὰρ διὰ τόν τρόπον φίλος ήν, τῶν όρθοδόξων δὲ διὰ τήν είς Χριστόν εύσέβειαν
έχθρός έτύγχανεν. αρ' ούν ού πασιν έκ τούτου λευκῶς έδείκνυεν ότι καὶ τότε οί
'ὶουδαῖοι τόν μὲν Βαραββαν αὶτησαμενοι, τόν δὲ κύριον σταυρώσαντες τοιοῦτοι ήσαν,
οὶοι καὶ νύν οὶ μετὰ Κωνσταντίου χριστομαχοι; καὶ ταχα πικρότερος ούτος ή Τίιλατος.
ό μὲν γὰρ καν ένίψατο συνορῶν την ὰδικίαν, ούτος δέ καὶ μαλλον τρίεει τούς ὀδόντας
έξορίεων τούς αγίους.

Τί δέ θαυμαστόν, εἰ πλανηθεὶς είς ασέβειαν ούτω κατὰ τῶν έττισκόπων έστιν ώμός,
όπου γε ούδέ της ὶδίας συγγενείας ὥς ανθρωπος ἐφείσατο; τούς μὲν γὰρ θείους κατέσφαξε

80

35

1 νεί. οὶσεα 5. 2ο1, 15α. 2ο. 1. 2 Μτ.16,24,νεὶ.ί.‹:. 14, 27 3 ]οὶ1. 6, 67 7 νεί. Ι. Εεε. 22, 1ο
_ νεί. Ι. Εεε. 22, 18 11 Ι. Εεε. 22, 19 13 νεί. Ι. Εεε. 22, 9 14 νεί. Ι. Εεε. 26, 1
19 ΙΙΙ. Εεε. 2ο, 27 26 νεί. Με. 27, 16ίί. 32 νεί. Με. 27, 24 34Εί. Εε ααααεὶε είεα μπι α:-1.5
ίμτοαέὶσετε Βὶατὶσεια ία Κοαεὶεατίαορεὶ αεεα αεττι Τοαε Κοαεεααείαε 337 (Ηίετοα. οατοα. οὶ. 279, 2).
Βίο Βτυαετ Κοαετααείαε: Βεαταατίμε, Ηαααίὶσαὶίίεαμε, Κοαεὶειαέίμε, ίεταετ εεοαε Νοίῖεα ιινμταεα ετταοταεί:
(]ι.ιΙίεα οτ. Μ εια Αεαεα. 3; Ορετα Ι 1 5. 215, 5 Βίαεε. Ραίὶοεέοτείμε ΙΙ 168 (5. 26, του. Ζοείταιιε Π 4ο)

ΒΚΡΟ ΕΕ

έ Εῖῖῖοὶ-ὶεν ΚΡΟ | καὶ -ὶ- ὁ Ε | αύτός ό ια§ριος~Ρ 8 ήιὶ οἱ Ε 9 καὶ _ 1ο έξορίεει › Ε
12 ούτως ΕΕ ούτως καὶ ΒΚΡΟ 15 τοῖς -ὶ- τοῖς Ε 17 γραφει ΕΕ 19 καὶι ΒΚΡΟ καν ΕΕ |
Ναβουθέ Κ 2ο ούδέ! › Ε 21 έξορίσας ἐπισκόπους ~ Κ | καν › Β 24 φόνου ΒΚΡΟ
φόνων ΒΕ 26 Βαραβαν ΒΡ 28 Υὰρ ·ὶ- φαύλων Ε 3ο Βαραβαν ΒΡ 31 νῦν ΒΚΡΟ
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καὶ τούς ὰνεφίους ὰνεῖλε, καὶ πενθερόν μέν, έτι τήν θυγατέρα γαμῶν αύτοῦ, συγγενεῖς
δέ πασχοντας ούκ ήλέησεν, αλλὰ καὶ όρκων αεὶ πρός παντας παραβατης γέγονεν. ούτω
γὰρ καὶ είς τόν αδελφόν ασεβεῖν τετόλμηκε· καὶ προοποιεῖται μέν οἰκοδομεῖν αύτῷ
μνημεῖον, τήν δὲ μνηστήν αύτοῦ τήν ”Ολυμπιαδα βαρβαροις έκδέδωκεν, ήν έκεῖνος μέχρι

5 -τελεύτης έφύλαττε καὶ ὥς ἰδίαν ανετρεφεν έαυτῷ γυναῖκα. καὶ τήν γνώμην δέ αύτοῦ
παραλύειν έιτεχείρησεν, ού καὶ κληρονόμος εύχεται είναι γραφων τοιαῦτα, έφ' οίς καὶ
όλίγην αίσθησιν έχων αν τις ησχύνθη. έγὥ δὲ σνμβαλλων αύτοῦ τὰς έττιστολὰς εύρίσκω
τοῦτον μή κατὰ φύσιν έχοντα τὰς φρένας, ὰλλὰ μόνον πρός τούς ύττοβαλλοντας κινού-
μενον, ίδιον δὲ νοῦν καθόλου μή έχοντα. ὁ μέν ούν Σολομών φησι· ιιβασιλέως ύπακούοντος

ιο λόγον αδικον, παντες οὶ ύπ' αύτόν παρανομοι‹‹, ούτος δὲ έξ ὥν ποιεῖ, δείκνυσιν έαυτόν
ἐκεῖνον είναι τόν αδικον καὶ τούς περὶ αύτόν παρανόμους.

Πότε ούν ούτος τοιοῦτος ὥν καὶ τοιούτοις χαίρων δύναταί τι δίκαιον ή κατὰ λόγον
φρονήσαι; ανθρωπος δεδεμένος τη τῶν συνόντων παρανομία καὶ τούτων όντων έπα-
δόντων, οίτινες τόν έγκέφαλον μαλλον έν ταῖς τιτέρναις καταττεττατημένον ἢ(ουσι. διὰ

16 τούτο γὰρ καὶ γραφει καὶ γραφων μεταμελεῖται καὶ μεταμελόμενος παροξύνεται, παλιν
τε όδύρεται καὶ ούκ έχων, ό πραξει, ί δείκνυσιν ἑαυτοῦ τής ψυχής τό έρημον τῶν φρενῶν.
ούτω δέ τοῦτον όντα τοιοῦτον οίκτείρειεν αν τις μαλλον δικαίως, ότι μετ' έλευθέρου
σχήματος καὶ όνόματος δοῦλός έστι τῶν έλκόντων αύτόν πρός τὴν ὶδίαν ήδονήν της
ασεβείας. αμέλει τό ανόητον καὶ κέπφον, ώς είπεν ή γραφή, καθηκεύειν θέλων αλλοις

2ο ἑαυτόν εὶς καταδίκην τη μελλούση κρίσει τοῦ πυρός παραναλωμα δέδωκεν. ήδη πραττων,
α θέλουσιν έκεῖνοι, καὶί προπίνων αύτοῖς τήν τε κατὰ τῶν έττισκόπων έπιβουλήν καὶ
τήν τῶν ἐκκλησιῶν έξουσίαν. ίδού γὰρ καὶ νῦν παλιν έταραξε τὰς έν 'Αλεξανδρεία
έκκλησίας καὶ τὰς έν Αὶγύπτῳ καὶ Λιβύαις πασας, καὶ φανερῶς προσέταξε τούς μὲν της
καθολικής έκκλησίας καὶ τής εύσεβείας έπισκόπους έκβαλλεσθαι τῶν ἐκκλησιῶν, τοῖς

25 δέ τὰ 'Αρείου φρονοῦσι πασας αύτὰς παραδίδοσθαι. τοῦτό τε ποιεῖν ό στραιηλατης
ήρξατο. καὶ λοιπόν έπίσκοποι δέσμιοι πρεσβύτεροί τε καὶ μονα3οντες σεσιδηρωμένοι
καὶ πληγαῖς κατακοπέντες ίσα θανατῳ παρειτέμφθησαν παντα τε κατὰ τόπον τετα-
ρακται· καὶ ή Αίγυπτος καὶ Λιβύη πασα κινδυνεύει τῶν λαῶν δυσανασχετούντων
έττὶ τῷ παρανόμῳ προσταγματι τούτῳ καὶ βλεπόντων τήν τοῦ αντιχρίστου παρα-

εο σκευήν καὶ τὰ ίδια απ' αύτῶν μέν αρπαεόμενα, τοῖς δὲ αὶρετικοῖς έκδιδόμενα ταῦτα.
Πότε ούν ήκούσθη τοσαύτη παρανομία; πότε τι τοιοῦτον κὰν έν διωγμῷ γέγονε

κακόν; 'Ελληνες γεγόνασιν οὶ πρότερον διὥξαντες, αλλ' ούκ εἰς τὰς έκκλησίας εὶσήνεγκαν
τὰ είδωλα. 'ὶουδαία ήν Ζηνοβία καὶ Παύλου προέοτη τοῦ Σαμοσατέως, αλλ' ού δέδωκε

1 πενθερόν: είαε Τοοαέετ αεε ]ι1Ιίι1ε Κοαετσαέίυε, αεε Μσέετε αεε Κσίεετε ]ι.1Ιίσ11, ινστ αίε ετετε Οσετία αεε
Κοαεεσαείιιε (]ι.ι1ίσα σ. σ. Ο. ο. 4 5. 218, 33) ετννσ 336 εετνοταεα (Εμεεδ ΜΟ Ιν 49) 4 Οὶγταρίσε,
αίε Τοοατετ αεε 337 εὶπετιίσὶὶε εταιοταεέεα Ρτσείεεειίε ρτσεεοτίο Αὶσὶσὶσίιιε (Ηίετοα. σ. σ. Ο.; Ζοεία1ι.ιε ΙΙ 4ο),
ινστ Κοαεεσαε νετὶοὶσέ; Κοαεεστιέίιιε εσό είε ασια Α.τ111εαίετὶ1όαίε Ατεσοεε 2ι.ιτ Ετσιι (Αττιτα. ΧΧ 11, 3)
6 νεί. οδεα 5.211, 27 8 Αττιττι. ΧΧΙ 16, 16: ακοτίὶσαε ετ ερσαοαυτα ετσοίὶεατίε αοοὶδυε ει: ρσὶσέίαίε
ααίὶπμεαστα 11ίι:αίι.ιι:α αι.ισαί:ι111:ι σααίοτμε σα είαεαὶσ είαε ιιετδσ ρὶσααεαέίὶσαε εέ αμία ί.ὶΙε σίσί: σιιέ αεεεε, σε
σαεεαεὶτί ροεείατ, οδεετμσαείὶσαε 9 Ρτον. 29, 12 19 νεί. Ρτον. 7, 22 22 Β. νεί. σρσῖ. σα βοαεε. 27
(5. 294, 24 Ε.) : 357, ὶνοαί ετετ ασοα αεαι Εὶαιμε Οεοτεε ντιιταεα αίε Βίεοαϋἱε νειττίεδεα. Βσσ Ιεεε σαοα αετ
Βτίεί αεε Κοαετσαέίμε σα αίε Αὶεκααατίαετ ασίτο (σροὶ. σα Εοαεε. 3ο, 8 5. 297, 13) 33 Ζεαοδίσ ὶνίτα
αίετ :ι11α ετετεα Μσὶο σίε ]ῖ.ὶαὶα όεπίοααετ, νεί. Εοοίε, Ρσμὶμε ν. Ξσταοοσέσ (ΤΠ 44, 5) δ. 18ίἱ.
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τὰς έκκλησίας τοῖς 'Ιουδαίοις εἰς συναγωγας. καινόν έστι τοῦτο μύσος· ούκ έστιν απλῶς
διωγμός, ὰλλὰ διωγμού μέν πλέον, προοίμιον δέ καὶ παρασκευή τοῦ αντιχρίστου.
έστω γὰρ καὶ κατὰ 'Αθανασίου καὶ κατὰ τῶν αλλων ἐπισκόπων, ούς έξώρισαν, προ-
φασεις έιτλασαντο ψευδεῖς, τί πρός τό καινόν έπιτήδευμα τοῦτο; ποίαν αρα πρόφασιν
έχουσι κατὰ πασης τής Λὶγύτιτου καὶ Λιβύης καὶ Πενταπόλεως εὶπεῖν; ούδέ γὰρ καθ'
έκαστον έττιβουλεύειν ήρξαντο, ίνα καν ῳεύσασθαι δυνηθῶσιν, αλλ' αθρόως πασιν
έπέθεντο, ῖνα, καν θέλωσι πλασασθαι, καταγνωσθῶσιν. έτύφλωσε γοῦν αύτῶν
έν τούτοις τήν διανοιαν ή κακία, καὶ παντας απλῶς τούς εττισκόπους αττροφασίστως
ήξίωσαν έκβαλλεσθαι, ίνα δείξωσιν ότι κατὰ 'Αθανασίου καὶ κατὰ τῶν αλλων ἐπισκόπων
ούς έξώρισαν προφασεις έπλασαντο ψευδεῖς δι' ούδὲν έτερον ή διὰ τήν μιαρὰν αίρεσιν
τῶν χριστομαχων Ἄρειανῶν. τοῦτο γὰρ λοιπόν ούκέτι κέκρυτιται, ὰλλὰ πασι μαλιστα
νῦν γέγονε φανερόν. Ἄθανασιον μέν γὰρ προσέταξεν έκβαλλεσθαι τής πόλεως,
έκείνοις δὲ παραδέδωκε τὰς έκκλησίας. καὶ οί μέν πρεσβύτεροι καὶ οί διακονοι οὶ μετ”
αύτοῦ από Πέτρου καὶ 'Αλεξανδρου τυγχανοντες έκβαλλονται καὶ φυγαδεύονται, οὶ
δὲ αληθῶς Ἄρειανοὶ οί μή έξωθεν αληθῶς ύπονοούμενοι, αλλ' οἱ ί έξ αρχής διὰ τήν
αίρεσιν έκβληθέντες μετ' αύτοῦ τοῦ 'Αρείου παρὰ 'Αλεξανδρου τοῦ έπισκόπου, έν μέν
τη ανω Λιβύη Σεκοῦνδος, έν δέ τη Ἄλεξανδρεία Εύ3ὼιος ό Χαναναῖος καὶ “ὶούλιος καὶ
'Λμμων Μαρκος τε καὶ Είρηναῖος καὶ Ζὥσιμος καὶ Σαραπίων έττίκλην Πελύκων καὶ έν
Λιβύη Σισίννιος καὶ οί σύν αύτῷ νεώτεροι συνασεβοῦντες αύτοῖς, ούτοι τὰς έκκλησίας
παρειλήφασιν.

Ι Καὶ ό μὲν στρατηλατης Σεβαστιανός έγραψε τοῖς κατὰ τόπον πραιποσίτοις καὶ
οτρατιωτικαῖς έξουσίαις, καὶ οὶ μέν αληθῶς ἐπίσκοποι έδιώχθησαν, οἱ δὲ τὰ τής ασεβείας
φρονοῦντες αντ” έκείνων εἰσήχθησαν. καὶ έξώρισαν μέν ἐπισκόπους γηρασαντας έν
τῷ κλήρῳ καὶ πολυετεῖς έν τη έπισκοπη από 'Αλεξανδρου όντας τοῦ έπισκόπου, 'Αμ-
μώνιον μέν καὶ Ἑρμήν καὶ Ἄναγαμφον καὶ Μαρκον εὶς τήν ανω "ωασιν, Μοῦιν δὲ καὶ
Ψενόσιριν καὶ Νειλαμμωνα καὶ Πλήνην καὶ Μαρκον καὶ 'Λθηνόδωρον εὶς τήν 'Λμμωνιακήν
δι” ούδὲν έτερον, ή ῖνα διὰ τῶν έρήμων διερχόμενοι τελευτήσωσι. καὶ γὰρ ούδέ νο-
σοῦντας αύτούς ήλέησαν,αλλὰ καὶ βαρέως διὰ τήν ασθένειαν ὰποφέροντας ήλαυνον, ὥστε
φορείοις αύτούς αποφέρεσθαι καὶ διὰ τήν νόσον έιτακολουθεῖν αύτοῖς τὰ ένταφια. απέθανε
γούν εὶς έξ αύτῶν, καὶ ούδέ τό σῶμα συνεχώρησαν αττοφέρεσθαι τοῖς ίδίοις. διὰ

71. νεί. 5σρ. 2, 21 161ῖ.Ζμ αετι Νσταετὶ νεί. αίε Είετε ΠτΙ1.48 (ΠΙ 7, 14α.)ι1.αίε Ατια1. 5. 231 17 5ε-
ομααμε ν. Ρεοὶοττισίε, νεί. 5. 219, 3 _ Εαεσίιιε Πτὶτ. 48 (ΙΙΙ 7, 15), ιινστ Ρτεεόγτετ υαὶετ Οεοτε ία Αὶεκσαατίεα
(αίεε. Αέασα. 17 Ι. 1ο7^). νεί. Ατασα. ασ εγτι. 31 (5. 260, 5) _ ]ι1Ιίι.ιε: Ὁτὶτ. 48 (ΠΙ 7, 16) 18 Ααίαιοα
»νοΙ:ι.ὶ ίαεατίεοὶτ ιτιίε Ρστσ11111ιοα: Πτὶε. 48 (ΠΙ 6, 9) _ Μστοαε αίοαε ία Πτὶτ. 48, 4ὶί. Ποσα εεεπ Αιεὶισα. οί.αεα
ίτίὶὶιετ ε11Ι1οα1τ1ιι111ί2ίετ1ε1ι Μστοαε σίε Νσοὶαοὶεετ αεε Κσίὶίτιίομε ν. ΡεΙι15ίι.ιττι εία (5ο2οι:τ1. Π 25, 4)
_ Ιτεασαε: Πτὶε. 48 (ΠΙ 6, 9) _ Ζοείτιιιίε: Πτὶτ. 48 (ΙΙΙ 6, 9) _ 5στσρίοτι: Πτὶτ. 48 (ΠΙ 6, 9) 19 5ίεία-
τ1ίι1ε αμτ ὶ1ίει· ετινέὶὶιατ 21 Εί. Μεὶ. ασ ίμεσ 7, 4. 5 (5. 73, 1οα.) 24/25 Ααιατστιίμε, Βί. ν. Ρσοὶιαεαιιιαίε,
νεί. οὶσετι 5. 129 Ντ. 2ο6 11. αε ίαεσ 7 25 Ηετταεε αμτ αίετ ιιτια αε ίμεσ 7 _ Αασεσαιραοε: ασ ἰμεσ 7
μαα οδεα 5. 13ο Ντ. 235 _ Μστομε: Ζυγρῷν τής ῇκγιστα Λιβύης, σμί αετ 5γ1:ιοαε νοτι 362 (Αεασα. έοτα. σα
Ααε. 1ο, 2 Ν128; 5. 328, 6), αε ίμεσ 7 _ Μαίε: Βί. ν. Εσεοτι, νεί. 5. 129 Ντ. 176, αε ίμεσ 7 26 Ρεεαοείτίε:
Βί. ν. Εσρτοε, νεί. 5. 129 Ντ. 174, αε ἰμεσ 7 _ Νείὶσιτιταοα: Βί. ν. 5γεαε, νεί. 5. 129 Ντ. 184, αο ίμεσ 7
_ Ρὶετιεε, αμτ αε ίιιεσ 7 = Ρὶεαίμε _ Μστοιιε: Βί. ν. Ραίὶσί, Τείίαεααιετ στι αετ 5γ·αοαο νοα 362
(Αεὶ1σ11.1ο1α. σα σα Ατιε. 1ο, 2 Ντ. 12 5. 328, 1ο), αο ίμεσ 7 _ Ατὶιεαοαοτμε: αμτ αίετ ι.ι. αε ίμεσ 7
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τοῦτο καὶ Δρακόντιον μέν ἐπίσκοπον εὶς τὰ έρημα περὶ τό Κλύσμα έξώρισαν, Φίλωνα
δὲ εὶς Βαβυλῶνα καὶ 'Λδέλφισν εἰς Ψίναβλα τής Θηβαίδος Ἱέρακα τε καὶ Διόσκορον
τούς πρεσβυτέρους εἰς Σοήνην έξώρισαν. καὶ 'Λμμώνιον μὲν καὶ 'Λγαθόν καὶ 'Αγαθο-
δαίμσνα καὶ 'Λπολλώνισν καὶ Εύλόγιον καὶ 'Λπολλὥ καὶ Παφνούτισν καὶ Γαιον καὶ
Φλαβιον, αρχαίους έττισκόπους, καὶ Διόσκορον καὶ Λμμώνιον καὶ 'Ηρακλείδην καὶ Ψαιν,
παλιν έττισκόπους, έφυγαδευσαν. καὶ τούς μέν εἰς λειτουργίαν παραδεδὥκασι, τούς
δέ έδίωξαν αναιρησαι θέλοντες αλλους τε πολλούς διήρπασαν. καὶ λαικούς μὲν μ' καὶ
παρθένους πρότερον παρὰ πῦρ στήσαντες αύτὰς έξώρισαν. ούτω κόψαντες πληγαῖς
ταῖς από φοινίκων ραβδοις, ὥς μετὰ ήμέρας πέντε τὰς μέν αύτῶν αποθανεῖν, τὰς δὲ
χειρουργεῖσθαι διὰ τούς έμπαγέντας ί έν τοῖς μέλεσι σκόλοπας καὶ μεί3ονας θανατου τὰς
βασανους ί ύπομένειν· καὶ τό γε δεινότερον παντὶ μὲν ίσχύοντι, σἰκεῖσν δὲ τῶν ασεβῶν.
ατειδή κοπτόμεναι τόν Χριστόν έπεκαλοῦντο, μειεὀνως έτρι3ον κατ' αύτῶν τούς ὀδόντας.
αμέλ ειούδὲ τὰ σώματα τῶν απογιγνομένων απεδίδουν τοῖς ίδίοις εἰς ταφήν, αλλ' έκρυ-
πτον, ίνα δόξωσι λανθανειν τήν ανδροφονίαν. αλλ' ούκ έλαθον, πασα γὰρ ή πόλις
έώρακε καὶ παντες ὥς δημίους, ὥς κακούργους καὶ ληστὰς απεστρέφσντσ. καὶ γὰρ καὶ
μοναστήρια κατέστρεψαν καὶ είς πῦρ έμβαλεῖν μοναχούς έττείρασαν καὶ διήρπασαν οίκους
καὶ παραθήκας τεθείσας παρὰ τοῦ έπισκόπου εἰς οίκον έλευθέρων έττεισελθόντες ήρπασαν
καὶ απεστέρησαν, τὰς χήρας κατὰ πελματων έκοπτον καὶ τὰς έλεημοσύνας έκώλυον.

Τοιαῦτα μὲν ούν τὰ πονηρεύματα τῶν Ἄρειανῶν. οία δὲ αύτῶν καὶ τὰ τής αθεό-
τητσς έττιχειρήματα, τίς ακούσας ού φρίξειε; τούς μέν γὰρ τηλικούτους γέροντας καὶ
πολυετεῖς έττισκόπους έξορισθήναι πεποιήκασιν, ὰντὶ δὲ τούτων νεωτέρους ασελγεῖς
'Ελληνας μήτε κατηχηθέντας, δόξαντες εύθύς περαίνειν, καὶ αλλους διγυναίους καὶ έπὶ
μείεοσιν αὶτίαις έγκαλουμένους διὰ τόν περὶ αύτούς πλοῦτον καὶ τήν έκ τής πολιτείας
δυναστείαν, χρυσίον διδόντας, ὥς από πωλητηρίου απέστελλον αύτούς όνομασαντες
έπισκόπους. καὶ λοιπόν τοῖς λαοῖς δεινοτέρα έγίγνετο ή συμφορα. αποστρεφόμενοι
γὰρ τούς μισθωτούς έκείνων καὶ αλλοτρίους έαυτῶν έμαστίεσντο, έδημεύσντσ, είς τὰ
δεσμωτήρια κατεκλείοντο παρὰ τοῦ στρατηλατου. έιτοίει γὰρ τοῦτο προθύμως Μανι-
χαῖος ών, ίνα τούς μὲν ίδίους μή έπιεητῶσιν, ούς δὲ απεστρέφοντο δέχωνται ανθρώπους
τοιαύτα πραττοντας, οία καὶ πρό τούτον έν τοῖς εὶδώλοις έπαιεον.

1 Βτσοοατὶνε: Βί. ν. Ηετιπμροὶὶε ρστνσ ε. Αεασα. ερ. σα Β. 5. 3ο3, 1 Νοεε, αε ίιιεσ 7. Νσοα Ηίετοτι. νίτσ
Ηὶίστίοτιίε 3ο (ΙΙ 3σΕ νσὶῖ. Μσαεί) Ιεαεε Β. ίτι Οσεατιαι ”Π1ει.1ασ1·ι.ιτπ ία αετ Μετασααααε _ Ραίίοπ: νεί.
5. 129 Ντ. 178; 5. 13ο Ντ. 213. Οί: Ρα. αετ νοα Ηίετσα. οί. 287, 2 εοασααέε Οεαοεεε αεε ί..ιιοίίετ? Νσοα
Ηίετσα. νὶεσ Ηίίσιτίσαίε σ. σ. Ο. ννστ Ρα. ασοα Βσαγίσα νετασααε 2 Ααεὶραίμε: Βί. 'Ονούφεως τής
Λύχνων, Τείὶαεαταετ σα αετ 5γασαε νοα 362 (Ατασιι. εοττι. σα Ατιε. 1ο, 2 Ντ. 6 5. 328, 4), αε ἱμεσ 7, Αατεεεστ
νοα ερ. σα Ααείραίμιπ _ Ηίετσκ, νεί. ερ. σα Βτσοοαέίαττι 1ο (5. 3ο8, 6), ασ ίνεσ 7, σα αετ Ρτεείσγτετ σμε
αετ Μστεστίε 5. 155 Ντ. 8_Βίοεοο1τ.ιε: αε ἱμεσ 7, νεί. 5. 155 Ντ. 13 3 Ααιττιοαίιιε: νεί. 5. 222,
24_25 ι.ι. 5. 129 Ντ. 2ο6 _ Αεσεαοε: Βί. Φραγὥνεως καὶ μέρους 'Πεαρχίας τής Λὶγύτιτου (Ατασα. τσιπ.
σα Ααέ. 1ο, 2 Ντ. 2 5. 327, 24), ερ. σα Βτσο. 7 (5. 306, 16), ασ ίιιεσ 7 _ Αεσὶ:αοασί111οα: Βί. ν. 5ι:αεαίσ ι.ι.
Μετιείσίεοε (Αεασα. τσιπ. σα Ατιτ. 1ο, 2 Ντ. 4 5. 328, 2), 1”εα.ὶ1 αε ίμεσ 7 4 Αρσὶὶοαίιιε, αμτ αίετ, νεί.
5. 129 Ντ. 175 _ Ειιίοείμε, εία Ε. ία Βίσοαεστεσ 373, Ερίρα. ασετ. 72, 1 (ΠΙ 265, 9) _ Αροίὶο, ινοαί αετ
Βί. ν. Ογτιοροὶίε, αετ σα αετ Οεεσααίτεοασίί: νοτι 353 τείὶασααι (αίεε. Ατασα. 3 Ι. 1ο68), νεί. ερ. σα Βτσο.
7, 2 (5. 3ο6, 16) _ Ρσρα.αιιὶ:ίι1ε, Βί. ν. 5σίε, νεί. 5. 129 Ντ. 171 _ Οσίμε: Βί. ν. Ρστσεεοαίοα, νεί. 5. 13ο
Ντ. 237 5 Εὶσνίιίε αμτ αίετ _ Βίσεαστοε: νεί. 5. 128 Ντ. 158 _ Ατααπσαίιιε, νεί. 5. 222, 24_25 ι.ι.
οαεα Ζ. 3 _ Ηετσοῖείαεε: νεί. 5. 128 Ντ. 156 _ Ρεσὶε, νεί. 5. 13ο Ντ. 221 23 νεί. σροί. σα
Οσαεε. 28, 3 (5. 295, 2ο)
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-ίαύτα βλέπων ή ακούων, τίς όρῶν τήν αλαεονείαν τῶν ασεβῶν καὶ τοσαύτην
ὰδικίαν, καιός έστιν, ού στεναξειεν; ››έν τόποις γὰρ ασεβῶν στένουσι δίκαιοι‹‹. τίε
τούτων γιγνομένων καὶ της ασεβείας τοσαύτην αναισχυντίαν λαβούσης έτι τσλμα
λέγειν Κοστύλλιον Χριστιανόν καὶ ού μαλλον αντιχρίστου τήν εὶκόνα; τί γὰρ τῶν
τούτου γνωρισματων παραλέλοιπεν; ή πῶς ού πανταχόθεν ούτος έκεῖνος είναι νομισθή-
σεται, κακεῖνος τοιοῦτος αν ύττονοηθείη, οίός έστιν ούτος; ού τὰς έν τη μεγαλη
έκκλησία τη ἐν τῷ Καισαρείῳ γινομένας θυσίας καὶ κατα Χριστοῦ βλασφημίας ὥς έξ
έντολής αύτοῦ πεττοιήκασιν 'Λρειανοί τε καὶ Έλληνες; ούχ ή όρασις τοῦ Δανιήλ ούτως
σημαίνει τόν ὰντίχριστον ότι ››πσιήσει πόλεμον μετὰ τῶν αγίων καὶ ὶσχύσει πρός αύτούς‹‹
καὶ ύττεροίσει έν κακοῖς παντας τούς έμπροσθεν »καὶ τρεῖς βασιλεῖς ταιτεινώσει καὶ λόγους
πρός τόν ύψιστον λαλήσει καὶ ύπονοήσει τοῦ ί αλλοιῶσαι καιρόν καὶ νόμον«; τίς
ούν αλλος πώποτε ί τοιαύτα αταείρησε πραξαι ή μόνος Κωνσταντιος; ούτος γὰρ
τοιοῦτός έστιν, οίος αν έκεῖνος γένοιτο. λαλεῖ γὰρ λόγους πρός τόν ύῳιστον προιστα-
μενος τής ασεβοῦς αὶρέσεως καὶ πρός τούς αγίους ποιεῖ πόλεμον έξορίεων τούς έιτισκόπους,
εὶ καὶ πρός όλίγον έττὶ τη ἑαυτοῦ απωλεία ταύτην τήν έξουσίαν έχει. καὶ γὰρ ούτος
τούς πρό αύτοῦ νενίκηκεν έν κακία καινόν έιτινοήσας τρόπον τοῦ διωγμού. καὶ τρεῖς
βασιλεῖς Βρετανίωνα καὶ Μαγνέντιον καὶ Γαλλον καθελὥν εύθύς προέστ·η τής ασεβείας.
καὶ ὥς γίγας πρός τόν ύψιστον έτόλμησεν έπαρθήναι τη αλαζονεία. ούτος ύττενόησεν
αλλοιῶσαι νόμον παραλύων τήν μέν τοῦ κυρίου διὰ τῶν αποστόλων διαταξιν, τὰ δέ
τής έκκλησίας αλλαιτων έθη καὶ καινόν αύτός έττινοῶν τρόπον τῶν καταστασεων. έξ
αλλων γὰρ τόπων καὶ πρό πεντήκοντα μονῶν μετὰ στρατιωτῶν έττισκόπους απο-
στέλλει πρός τούς μή θέλοντας λαούς, καὶ αντὶ γνώσεως τής πρός τούς λαούς έκεῖνοι
φέρουσι τὰς απειλὰς καὶ τὰ πρός τούς δικαοτὰς γραμματα. ούτω Γρηγόριον από Καπ-
παδοκίας ατεμιμεν εὶς Άλεξανδρειαν, καὶ εὶς μὲν τό Σίρμιον από Κυείκου μετειτέμῳατο
Γερμίνιον, από δὲ τής Λαοδικείας Κεκρόπιον είς τήν Νικομήδειαν απέστειλεν. καὶ
Λύξέντιον μέν τινα φιλοπραγμονα μαλλον ή Χριστιανόν από Καιτιταδοκίας εὶς Μεδιό-
λανον μετεστείλατο, ίν', έττειδή τόν έιτίσκοπον τόν έκεῖ Διονύσιον, ανθρωπον εύλαβη,
διὰ τήν εὶς Χριστόν εύσέβειαν έξώρισε, τοῦτον έκεῖ κελεύση είναι, ανθρωπον μήπω μηδὲ
τήν 'Ρωμαικήν εὶδότα γλῶτταν ή μόνον ασεβεῖν. νῦν δὲ παλιν Γεώργιόν τινα Καπττα-

1 Ια ο. 74α. ἰσβε Αεασα. εείαε Ροίεαιὶίε εεεεα αεα Κσίεετ τιίεσττιιαεα. Κοαετσατίιιε ίεε αετ Αατὶοατίεε,
αετ ασοα Βσα. 7 αεεοατίεαεα ννίτα. Βίε εὶείοαεα Τότιε αααεα είεα αεί Ι.ι.ιοί.ίετ Εσὶ. αε αοα ρστοεααο 3ο
(Ο5ΕΕ 14, 273α.) μαα Ηίίστίνε ο. Εοαετ. 5 (ρ. 564Π εα. Μσμτ.) 2 Ρτον. 28, 28 4 Κοοτύλλιος.
Πεατίαατίν έὶῖτ Κωνσταντιος 6/7 ΜεΙ.οαεα ο. 55, 2 (5. 214, 16) 8α. νεί. Βσα. 7, 23 Β. 9 Βσα. 7, 21
1ο Βσα. 7, 24. 25 17 Εε ίεε νοα Αεασα. τεοαι: εεννσετ, εείαετ ία οίαετ σίίεεοττεοαεα Αμεὶεεμπε νοα
Πστι. 7 Με1:τειτιίο, Μσετιετίείαε ααα Οσίίμε (αετ 354 αεεείείετ: ναιταε; Αταατ. ΧΠΠ 11, 138'.) σίε Κσίεετ 2ι.ι
ὶ:›ε2είοααειτ. Είαε Ησααασαε ίύτ αίε Ααίιὶσεε σιιί οτίταεα ὶσεσσε ττισίεετσέίε ννστ ασαμτοα Ιείοαὶ: εεεεαεα, νεί.
σροὶ. σα Εοαετ. 6, 1 (5. 282, 26 Ε.) 21 Ετκνσ 5ο 5τσείστιεα αεατσετ αετ ίλἰεε νοα Κσρρσαοίιίεα, τνσαετ Οεστε
Ιτσιπ, ασοα Αὶεκσαατίεα 23 νεί. ερ. εαε. 2 (5. 17ο, 28) 25 Οετιτιίαίιίε νναταε 351 ία 5ί.τα1ίι1αι 2ι.ιιπ
Νσοαίοὶεετ Ραοτίαε αεεεεὶίί: _ Κεὶττορἰιιε ίεε τνοα.ὶ αετ Νσοαίοὶεετ Αταραίοτιε ν. Νίὶτοταεαίεα, αετ 342
αεα 5ί12 ίιταεαστεε (Ο5ΕΙ.. 65, 48, 15). Κ. ινστ Βί. α. ρατγείεοαεα Ι..σοαίοεσ. ννσατεαα αεε Ετααεαεαε ία
Νίαοταεαίοα στα 24. 8. 358 (Εοαεε. Εοαετ. = Εατοα. ταίτι. εα. Μοττιττιεεα Ι 239 σ. 358; Ααιτα. ΧΜΠ 7, 2)
ετστα Κ. Α1.ὶ1.εοαεία1 τιίοαεε ασνοα 211 ινίσεεα 26 Αιὶκεατίαε ννμταε ία Μσί.ίσαα 355 είαεεεεττε; 5ι.ιΙρ.
5εν. ΙΙ 39, 6 (Ο5ΕΙ.. 1, 93, 1) 29 Οεστε (νεί. ο. 51 5. 212, 11) εεστατπεε σμε Τστασεεετιε (Οτεεστ. Νγεε.
ο. Ενα. Ι 48; Ι 36, 4 ]σεεετ), ασοα Αττιτ11.ΧΧΠ 11, 3 ννμταε ετ σίε 5οαα είαεε ννσὶὶτετε ία Ερίρίτσαείσ
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δόκην ανθρωπον, ύποδέκτην έν Κωνσταντινουπόλει ταμιακῶν γενόμενον καὶ σφετερι-
σαμενον παντα καὶ δι' αύτό τοῦτο φυγόντα, προσέταξεν εὶς 'Λλεξανδρειαν εἰσελθεῖν
μετα στρατιωτικής φαντασίας καὶ τής τοῦ στρατηλατου έξουσίας. είτα εύρὥν Ἐπί-
κτητόν τινα νεόφυτον καὶ νεὥτερον θρασύν ήγαπησεν όρῶν αύτόν έτοιμον είς κακίαν

ιι καὶ δι' αύτοῦ οίς έθέλει λοιπόν έπισκόποις έιτιβουλεύει· έτοιμος γὰρ έκεῖνός έστι παντα
ποιεῖν α βούλεται βασιλεύς. τούτῳ γοῦν ύπηραη χρώμενος καὶ έν τη 'Ρώμη πεποίηκε
παραδοξον καὶ αληθῶς όμοίωμα της αντιχρίστου κακονοίας. αντὶ γὰρ τής έκκλησίας
τὸ παλατιον τταρασκευασας καὶ αντὶ τῶν λαῶν τρεῖς που θλαδίας ἑαυτοῦ πεποίηκε παρεῖ-
ναι, καὶ λοιπόν ήναγκασε τρεῖς κακοήθεις καταοκόπους (ού γὰρ αν τις έιτισκόπους είποι)

ιο καταστήσαι δήθεν ἐπίσκοπον έν τῶ παλατίω Φήλικὰ τινα αξιον έαυτῶν. οί γὰρ λαοὶ
παντες εὶδότες τήν παρανομίαν τῶν αὶραικῶν ούτε συνεχώρησαν αύτοῖς είς τὰς έκκλησίας
εἰσελθεῖν, ὰλλὰ μακρὰν απ' αύτῶν ὰνεχώρησαν.

Ι 1 τ τ - 2 1 _ νι 1 1 _Τι συν ούτος του αντιχρίστου παραλέλοιπεν, η τι πλεον έκεινος έλθὥν τούτου
ποιήσειεν; ή πῶς έκεῖνος έλθὥν ούχ εύρήσει πρός απατην εύκολον προετοιμασθεῖσαν

16 αύτῷ παρὰ τούτου τήν όδόν; καὶ γὰρ παλιν αντὶ τῶν έκκλησιῶν είς τὰ παλατια πρός
έαυτόν τὰς κρίσεις προκαλείται. καὶ τούτων μὲν αύτός έξαρχει· τό δέ θαυμαστόν,
ότι, καν θεωρήση τούς κατηγόρους αττοροῦντας, αύτός αναδαςεται τήν κατηγορίαν,
ίνα μηδὲ αττολογεῖσθαι λοιπόν έξη τοῖς αδικουμένοις διὰ τήν παρ' αύτοῦ βίαν. καὶ
τοῦτο πειτοίηκεν έν τοῖς κατὰ Ἄθανασίου. τήν γὰρ Παυλίνου καὶ Λουκιφέρου καὶ

20 Εύσεβίου καὶ Διονυσίου τῶν έττισκόπων παρρησίαν βλέπων, καὶ ὥς έκ τής μετανοίας
Ούρσακίου καὶ Ούαλεντος διήλεγχον τούς κατὰ τοῦ έπισκόπου λέγοντας καὶ συνεβού-
λευον μηκέτι χρήναι πιστεύεσθαι τούς περὶ Ούαλεντα μεταγνόντας έφ' οίς λέγουσι νῦν,
εύθύς αναστὰς είπεν· “έγὥ κατήγορός εὶμι νῦν Ἄθανασίου, δι' έμέ πιοτεύσατε οίς έαν
λέγωσιν ούτοι". είτα έκείνων λεγόντων· 'πῶς δύνασαι κατήγορος είναι μή παρόντος

25 τοῦ κατηγορουμένου; εἰ γὰρ σύ κατήγορος εί, αλλ' έκεῖνος μή παρὥν ού δύναται κρί-
νεσθαι. ού γὰρ 'Ρωμαική ἐστιν ή κρίσις, ίν' ὥς βασιλεύς πιστευθης, αλλα περὶ εατισκόπου
έστὶ τό κρίμα. καὶ δεῖ τήν κρίσιν ίαην είναι τῷ καιηγοροῦντι καὶ τῷ κρινομένῳ. πῶς
δέ καὶ κατηγορείς; συνεῖναι γὰρ ούκ ήδύνασο τῷ μακραν σου τυγχανοντι. εί δὲ παρὰ
τούτων ακούσας λέγεις, δίκαιόν έστί σε καὶ τα παρ έκεινου λεγόμενα πιστεύειν, εἰ δέ

30 μή πιστεύεις έκείνω, πιστεύεις δὲ τούτοις, φαίνονται μαλλον ούτοι διὰ σέ λέγοντες ταῦτα
καὶ είς σήν χαριν κατηγοροῦντες Ἄθανασίου. ταῦτα ακούσας καὶ νομίσας ύβριν

(ίζίὶίοίεα) εεαοτεα. Ετ ινστ 5τειιετεταεαετ, αστα σὶεο σμε αετ Βεστατεαίσαίασαα, αίε σμοα ιαίὶίείσ αείβτ, σμἱ
Ιτείτιεα Εσὶὶ σμε αετ ίιίετίίτσὶεα, νεί. Οοαείτογ 211 Οσα. Ταεοα. ΧΠ 6. Πίε 5εαα12ε αετ Βίαίίσταείτ σα ετίεεὶτ.
ι.ι. οατίετὶ. Αμεοτεα, αίε Ο. ία Κσρρσαοαίεα αεεσβ (νοτ 347), τίίαταε ]ι.ιΙίσα ερ. 1ο7 5. 166, 3Η. Βίαε2-Οιιττιστιτ.
Μίε Αέασα. ί)τί:εί.ὶ ααετ Ο. εείτατατ ννείτεεαεαα Αιαατ. σ. σ. Ο. ϊιαετεία. Βίεεετ εσετ νοτι Ο.: ρτοἰεεείοττίε εμσε
οαὶίταε, αμσε αίαίί αίεί ίι.1εί:ι.1111 εασαεε εε Ιεαε, σα αείσεοτμτα σμεσ ἱετσίία αεεοίεοεαστ. νεί. Οτεεοτ Νσ2. στ. 21, 16
(Ι 395 Βεα. Μσμτ.) 3/4 Ερίίτεεὶ: ν. Εεαὶταταοεὶὶσε (= Οίνίτσνεοοαίσ, Μσ.1τ.εὶ: Εσαετ. Εοίί. ΑνεΙΙ. Π 26;
Ε5Εί. 35, 13, 1ο) εεαότεε 211 αεα νετατσατεα αεε Κοαετσατίαε (Ι.ι.ιοίίετ Ε5ΕΙ. 14, 15, 21). Βεί αεα Μεταστια-
Ιμαεετι αεε Κοτιετσατίμε ττιίὶ: Είαετίμε ννστ ετ 2·μεεεε11 (Ταατ. α. ε. ΙΙ 16, 12). 357/8 ασε είεα Είαετίμε ι.ιτ1τ αίε
Ζαετίτααιμαε αεε Ε. μαα Αμκεατίαε αετπϊιὶτε (Ο5Εί.. 65, 172, 9) 9 Ηίετοτι. αε νίτ. ίίὶ. 98 ννείβ, ασβ Αοσοίμε
ν.Οσεεσ.τεσ αεί αετ Είτ1εε12ι.1τιε αεε Ἑ·`εΙί.κ ιττίτεεννίτίτι: ασε. ίτιτ ύατίεεα νεί. 2111· Ο-εεοαίοαεε αεε Εείίχ: Μοτατα-
εετι, θεέ. 5οατίἱί:ε11 6, 57οίῖ. το Βσε Πττείί 'αξιον έαυτῶν' ετεατ ίττι ίλἰίαετερττιοίτ 211 Εμαα Χ 23 (989, 1)
ααα Ταατ. Ιτ. ε. Π 17, 3 (137, 7), αίε αείαε ενοαί αίε είείοαε, εεεεα ί..ίὶ:›ετίι.1ε είτιεεασττιιπεαε Ωιιείίε ννίεαετ-
εεαεα (5οί1τ. 5σ2σττι. είπα εείταααστ) 11 νεί. Ταατ. σ. σ. Ο. μαα Μοτιτιπεετι σ. σ. Ο. 21 Βσε ίεε ία Μσί-
ίσαα 355 εεειοαεαεα, νεί. οαετι 5. 2ο1, 35. Βίε μετανοια αεε Πτεσοίαε μαα νσὶειιε ννστ ία αετ νετττείαίεααε
αεεοααετε αεε Αεασα. αίε στα τπείεεετι αεααεπε ὶλίσαε, νεί. οαετι 5. 197, 5 Νοτε 24 νεί. οαετι 5. 2ο2, 3
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είναι τό λεχθὲν όρθῶς έκείνους μὲν έξώρισε, κινηθεὶς δέ κατὰ 'Αθανασίου αγριώτερον
έγραψεν αύτόν τε παθεῖν τὰ γενόμενα καὶ τοῖς 'Λρειανοῖς παραδοθηναὶ τὰς έκκλησίας
καὶ τούτοις έξεῖναι πραττειν α βούλονται.

Δεινὰ μὲν ούν καὶ πέρα δεινῶν τὰ τοιαύτα, πρέπουσα δὲ πραξις όμως τῷ σχη-
ματι3ομένῳ τὰ τοῦ αντιχρίστου. τίς γὰρ βλέπων αύτόν έξαρχοντα τῶν νομιεομένων ε
έττισκόπων καὶ προκαθήμενον τῶν έκκλησιαστικῶν κρίσεων ούκ ακολούθως αν είποι
τοῦτ' είναι τό διὰ τοῦ Δανιήλ είρημένον ››βδέλυγμα τής έρημώσεως‹‹; τόν γὰρ Χριστια-
νισμόν περιβεβλημένος καὶ εὶς τούς αγίους τόπους είσερχόμενος έστηκὥς τε έν αύτοῖς
έρημοῖ τὰς έκκλησίας, παραλύων τούς τούτων κανόνας καὶ τὰ ίδια κρατεῖν βιαεόμενος.
αρα τίς έτι τολμα λέγειν τόν καιρόν τοῦτον εὶρηνικόν είναι Χριστιανῶν καὶ ού μαλλον ιο
διωγμόν; καὶ διωγμόν, οίος ούτε πώποτε γέγονεν οῦτε ταχα τις ποιήσει ποτὲ τοιοῦτον
εί μή αρα ››ό υὶός τής ανομίας‹‹, όν οἱ χριστομαχοι δεικνύουσιν αναεωγραφοῦντες έν αύτοῖς ί
ήδη. διό καὶ μαλιστα προσήκει νήφειν, ί μήπως ή αίρεσις αύτη πολλήν αναισχυντίαν
έχουσα καὶ διαχυνομένη ὥς ››ὶός κεραστου‹‹, καθώς έν ταῖς Παροιμίαις γέγρατιται, δι-
δασκουσα τε κατὰ τοῦ σωτήρος φρονεῖν, αύτη αν είη ή αποστασία, μεθ' ήν έκεῖνος απο- τε
καλυφθήσεται παντως έχων τόν πρόδρσμον έαυτοῦ Κωνσταντιον. έπεὶ διὰ τί ούτως
μαίνῃαι κατὰ τῶν εύσεβῶν; διὰ τί ὥς ύπἐρ ὶδίας αὶρέσεως αγωνί3εται καὶ έχθρόν
μὲν ίδιον λέγει τόν μή πειθόμενον τη 'Λρείου μανία, τα δέ παρὰ τῶν χριστομαχων λεγό-
μενα καταθυμίως δέχεται καὶ τοιαύτας καὶ τοσαύτας συνόδους ατιμα3ει; διὰ τί τοῖς
'Λρειανοῖς έκέλευσε τὰς έκκλησίας παραδίδοσθαι; ούχ ίνα έκεῖνος έλθὥν εύρη, πῶς είς 2ο
αύτὰς εὶσέλθη καὶ αποδέξηται τοῦτον έτοιμασαντα τούς τόπους αύτῷ; οί μὲν γὰρ
από 'Αλεξανδρου καὶ τοῦ πρό αύτοῦ 'Λχιλλα καὶ παλιν τοῦ πρό τούτου Πέτρου γέροντες
έιτίσκοποι έξεβαλλοντο, έκεῖνοι δὲ εὶο-ήγοντο, ούς αν έλεγον οὶ ακολουθοῦντες τοῖς στρα-
τιώταις· έλεγον δέ τούς τὰ αύτῶν φρονεῖν έπαγγελλομένους.

Εύκολον δὲ τοῦτο Μελιτιανοῖς ήν τό πρόβλημα. οἱ γὰρ πλεῖοτοι, μαλλον δέ οἱ 26
παντες ούκ από θεοσεβοῦς αγωγής εὶσιν ούδέ γινώσκουσι τήν είς Χριστόν ύγιαίνουσαν
πίστιν, ούδ' όλως τίς έστι Χριστιανισμός, ή ποίας έχομεν ήμεῖς οὶ Χριστιανοὶ γραφας.
οί μέν γὰρ αύτῶν έξ εὶδώλων ἐλθόντες, οί δὲ έκ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τής πρώτης πο-
λιτείας δια τήν ταλαίπωρον αλειτουργησίαν καὶ προστασίαν πείσαντές τε χρήμασι
τούς πρό αύτῶν Μελιτιανούς εὶς τοῦτο παρῆλθον, καὶ πρὶν κατηχηθῶσιν. εί δὲ καὶ το
έδοξαν, ποία κατήχησις παρὰ Μελιτιανοῖς έστιν; όμως ούδὲ δόξαντες κατηχεῖσθαι
ήλθον αμα, καὶ εύθύς ὥσπερ παῖδες όνομα λαβόντες έκλήθησαν έττίσκοποι. καὶ διὰ
τοῦτο τοιοῦτοι όντες ούδὲν ήγήσαντο τό πραγμα ούδέ διαφέρειν εύσέβειαν ασεβείας

7 Με. 24, 15 (Βσα. 9, 27) 1ο Ψοαί εία εεεαετίεοαεε Ατειιίαεατ, νεί. 5. 183, 6 12 ΙΙ. Ταεεε. 2, 3, νεί.
2μτ Ι.εεσ.ιτ: Ερίρα. 66, 61, 3 (ΙΙΙ 98, 17) 14 Ρτον. 23, 32 23 νεί. 5. 222, 19 25 `ίτ1τ ἱοίεεααετι Ααεοααὶττ
αόααε Αεασα. αστίίὶσετ, ασΒ αίε νστίσαίσοαεα Είαατίαεὶίαεεσ Εεμέε 211 Βίεοαόίεα σα 51εὶ.ὶε αετ νετασαατετι
Α1ὶ·1σ1ισ5ίσαετ τασοατεα, αίε σμε αεα Εείαεα αετ εὶτεαισὶίεεα Μείίέίσαετ, α. 11. σαετ αετ ττιίὶ: αειτι Εεείταειτὶ:
αεε Αεασα. ί.ία2ι.ιίτίεαεαε1τ εεαοιαταεα ναιταεα. Βίε Μείίείσαετ ασαεα ι.ι1:α 356 ί1εί.αε Βεαεατμαε ατεατ; είαετι
Νσοαίοὶεετ ίίίτ ίατεα ασοα Τγττιε νοα Κοαεεσαέία σαεεεεέπεα Είίίττετ ]οασααεε Ατοασρα (5ο2σττ1. ίί 31, 4)
ασττετι είε αίοαί: ετίισὶεεα. Είτιίεε ννεαίεε Βίεεαόίε είαα αοεα ία Ραίὶίρρορεί 342 εεννεεεα (νεί. Νοεεα 2ι.ι 5. 15ο).
Είε νοα αεα Οεεττετα αεε Ατασα. σιίἱεεἱμααεαεα Μεὶίείσαετ ασαεα Ατασα. αοοα 211 εοασαετι εετασοαε,
εσαεε νναταε ετ αίετ μαα ερστετ ερ. σα ερίεο. Αεε. ετ Ι.ία. αίοαε σο αετοαι: νοα ίααεα τεαεα 29 Πίε
αλειτουργησία, αίε Ι111α:ιι1αίὶ:σε νοα αεα α1ι.1αετσ, εεαοβ ίεαετ Βὶεοαοί, σαοα Αεασασείιιε
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ένόμισαν. προθύμως γοῦν καὶ ταχέως έκ Μελιτιανῶν 'Λρειανοὶ γεγόνασιν. αν δέ καὶ
έτερόν τι προσταξη βασιλεύς, καὶ είς τούτο παλιν εἰσὶν έτοιμοι μεταβαλλεσθαι. ή γὰρ
τής εύσεβείας αγνοια ταχέως έπὶ τήν συνήθη καὶ τήν ἐξ αρχής ήν μεμαθήκασιν αφρο-
σύνην καταφέρει τούτους. καὶ γὰρ ούδέν έστιν αύτοῖς ιίὰνέμῳ παντὶ καὶ κλύδωνι

5 περιφέρεσθαι‹‹, έως μόνον είσὶν αλειτούργητοι καὶ προστασίαν ανθρωπίνην έχουσι,
ταχα δὲ ούδέ μεταβαλλεσθαι, οίοι καὶ πρό τούτου ήσαν, καὶ οίοι ήσαν, ότε παλιν Έλληνες
έτύγχανον. αμέλει τοιοῦτοι τόν τρόπον όντες εύκολοι καὶ νομίεοντες πολιτείαν
βουλής είναι τήν έκκλησίαν καὶ τὰ τῶν εὶδώλων φρονοῦντες ὥσπερ έθνη είσελθόντες
είς »τό καλόν όνομα‹‹ τού σωτῆρος έμίαναν τήν Λίγυτττον πασαν, ποιήσαντες καν όλως

το όνομασθήναι τήν αρειανήν αίρεσιν έν αύτη. έτι γὰρ έν όλοκλήρῳ μόνη τη Λίγύπτῳ
παρρησία τής ὀρθοδοξίας ήν, καὶ διὰ τούτί ίέσπούδασαν καὶ ταύτη φθόνον εαταγαγεῖν
οῖ δυσσεβεῖς, μαλλον δὲ ούκ αύτοί, αλλ' ό κινήσας αύτούς διαβολος, ίν' έλθὥν ό τούτου
κήρυξ αντίχριστος εύρη καὶ έν τη Λίγύπτῷ τὰς έκκλησίας έαυτού ί γενομένας τούς τε
Νὶελιτιανούς προκατηχηθέντας ήδη τὰ έκείνου καὶ έττιγνῷ έαυτόν έν έκείνοις ήδη μορ-

ίε φωθέντα.
Τοιοῦτον μέν ούν έστι τό έξελθόν παρὰ Κωνσταντίου παρανομον πρόσταγμα,

τῶν δέ λαῶν προθυμία μέν ήν είς μαρτύριον καὶ μαλλον μῖσος κατὰ τής ασεβεστατης
αὶρέσεως, πένθος δέ όμως διὰ τὰς έκκλησίας καὶ στεναγμός παρὰ παντων βοώντων πρός
τόν κύριον· “››φεῖσαι, κύριε, τοῦ λαοῦ σου, καὶ μή δῷς τήν κληρονομίαν σου εὶς όνειδος‹‹

εο τοῖς έχθροῖς σου, αλλα καὶ ταχυνον τοῦ έξελέσθαι ήμας έκ χειρός ανόμων. ίδού γὰρ
τῶν μέν σου θεραττόντων ούκ έφείσαντο, τῷ δὲ αντιχρίοτῷ τήν όδόν παρασκευα3ουσιν'.
ού γὰρ αντιστήσονταί ποτε Μελιτιανοὶ τούτῷ ούδέ φροντίσουσι περὶ αληθείας ούδέ
αρνήσασθαι τόν Χριστόν φαύλον ήγήσονται, ανθρωποι μηδόλως γνησίως προσελθόντες
τῷ λόγῳ, πρός παντα κατὰ τόν χαμαιλέοντα σ·χηματι3όμενοι καὶ μισθωτοὶ τῶν ὰνυόντων

25 αύτῶν τήν χρείαν γιγνόμενοι. ού γὰρ πρός τήν αλήθειαν έχουσι τόν σκοπόν, αλλα
ταύτης τήν παραυτίκα προκρίνουσιν ήδονήν, καὶ μόνον λέγουσι· ››φαγωμεν καὶ πίωμεν·
αύριον γὰρ αποθνήσκομεν‹‹. τῶν μέν ούν ύττοκριτῶν [πικριτιανῶν αντὶ Μελιτιανῶν]
ή πρόθεσις τοιαύτη καὶ ό τρόπος απιστος· οὶ δέ πιστοὶ δούλοι τού σωτήρος καὶ αληθῶς
ἐπίσκοποι, οὶ γνησίως πιστεύσαντες καὶ μή έαυτοῖς, ὰλλὰ τῷ κυρίῳ εῶντες, ούτοι

το πιστῶς εύσεβοῦντες είς τόν κύριον ήμῶν 'ὶησοῦν Χριστόν καὶ γιγνώσκοντες, καθὰ προ-
εῖπον, ὥς κατὰ της αληθείας προφασεις εὶσὶ ψευδεῖς καὶ φανερῶς έπλασθησαν διὰ τήν
αρειανήν αίρεσιν· καὶ γὰρ καὶ έκ τής Ούρσακίου καὶ Ούαλεντος μετανοίας κατεμανθανον
τήν κατὰ 'Αθανασίου συντεθεῖσαν συκοφαντίαν, ίνα αύτόν μὲν έκποδὥν αρωσι, τήν δὲ
ασέβειαν τῶν χριστομαχων είς τὰς έκκλησίας εὶσαξωσι _ ταύτα συνορῶντες ὥς αλη-

τε θείας όντες ύπέρμαχοι καὶ κήρυκες ύβρισθήναι καὶ έξορισθήναι μαλλον είλοντο καὶ ύπέμειναν
ή κατ, αύτού ύπογραψαι καὶ τοῖς Ἄρειομανίταις κοινωνήσαι. ού γὰρ έττελαθοντο
α έδίδαξαν, αλλα καὶ μαλλον γιγνώσκουσιν, ὥς τοῖς μέν προδόταις ατιμία πολλή, τοῖς
δέ όμολογούσι τήν αλήθειαν βασιλεία ούρανῶν. καὶ τοῖς μέν όλιγώροις καὶ φοβηθεῖσι
Κωνσταντιον ούδὲν έσται αγαθόν, τοῖς δέ ύττομείνασι τὰς ὥδε θλίψεις, ὥς έκ χειμῶνος

40 ναύταις εύδιος λιμήν, ώς αθληταῖς μετὰ τόν ὰγῶνα στέφανος, ούτω καὶ αύτοῖς μεγαλη

4 Ερα. 4, 14 9 ]σε. 2, 7 19 ]οεΙ 2, 17 26 Ι. Εοτ. 15, 32 32 νεί. οαεα 5. 197, 5α.
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228 Ηίεέοτίσ Ατὶστιοτιίιττ 79,4_81,3 (Ρτοεεεὶ: αετ σὶεκστιατίτιίεεαειτ Κίτοαε 356).

καὶ αίώνιος χαρα καὶ εύφροσύνη έν τοῖς ούρανοῖς γενήσεται, οῖαν έσχεν 'ίωσήφ μετὰ
τὰς θλίψεις έκείνας, σίαν ό μέγας Δανιήλ μετὰ τούς πειρασμούς καὶ τας πολλὰς έπιβουλὰς
τῶν βασιλικῶν, σίαν έχει νύν ό Παῦλος οτεφανούμενος ύπό τοῦ σωτήρός, σίαν' προσ-
δοκῶντες καὶ οὶ πανταχοῦ τοῦ θεοῦ λαοὶ ταῦτα βλέποντες ούκ ήσθένησαν τη προαιρέσει,
ὰλλὰ μαλλον ένεδυναμώθησαν τη πίστει καὶ πλέον ηύξησαν τήν προθυμίαν. πληρο-
φορηθέντες γὰρ ύπὲρ τής ί συκοφαντίας καὶ ασεβείας τῶν αἱρετικῶν καταγινώσκουσι μὲν
τοῦ διώκοντος, σνντρέχουσι δὲ τοῖς διωκομένοις τη γνώμη καὶ τη όμοφροσύνη, ίνα καὶ
αύτοὶ τόν τής όμολογίας αττολαβωσι οτέφανον.

Πολλα μέν ούν αν τις δύναιτο λέγειν κατὰ τής μυσαρας καὶ χριστομαχον ταύτης
αὶρέσεως, πολλὰ δέ καὶ αποδείξειεν αν τις είναι προοίμια τοῦ αντιχρίστου τὰ έιτιτηδεύ-
ματα Κωνσταντίου. έττειδή δὲ, ὥς είπεν ό προφήτης, ››από ποδῶν έως κεφαλής ούδέν
έστιν εύλογον έν αύτη ‹‹, παντός δέ ρύπου καὶ πασης ασεβείας πειτλήρωται, ὥστε καὶ μόνον
έξ ακοής φευκτέαν αύτήν είναι, ὥς έξέραμα κυνός καὶ δρακόντων ὶόν, έστι δὲ καὶ Κοστύλλιος
έκ φανερού τήν εὶκόνα φέρων τοῦ αντικειμένου. ίνα μή μακρός ό λόγος γένηται, διὰ
τοῦτο καλόν αρκεσθήναι τη θεία γραφη καὶ παντας αύτη πεισθήναι παραγγελλούοη
δια τε τὰς αλλας αὶρέσεις καὶ μαλιστα διὰ ταύτην. έστι δὲ αύτης τό παραγγελμα τοῦτο·
››απόοτητε, απόστητε, έξέλθετε έκεῖθεν καὶ ακαθαρτου μή αψησθε, έξέλθετε έι‹ μέσου
αύτῶν καὶ αφορίσθητε οὶ φέροντες τα σκεύη κυρίου‹‹. τοῦτο γὰρ πρός διδασκαλίαν
αρκεῖ πασιν, ίν', εί μέν τις ήπστήθη παρ” αύτῶν έξελθὥν ὥς από Σοδόμων, μηκέτι πρός αύ-
τούς έπιοτρέι.μη, μήποτε παθη τὰ τής γυναικός τοῦ Λώτ, εὶ δέ τις καθαρός έξ αρχής από τής 20
ασεβοῦς ταύτης αὶρέσεως διέμεινεν, έχη τό καύχημα έν Χριστῷ ληων· νούκ ἑξειτετασαμεν
χεῖρας ήμῶν πρός θεόν αλλότριον‹‹ ούδέ ››προσεκυνήσαμεν τοῖς έργοις τῶν χειρῶν ήμῶν«
ούδέ ιιέλατρεύσαμεν τη κτίσει παρὰ σέ τόν κτίσαντα‹‹ τα παντα θεόν διὰ τοῦ σοῦ λόγου τοῦ
μονογενοῦς υὶοῦ τοῦ κυρίου ήμων 'ίησου Χριστού, δι, ού σοὶ τῷ πατρι και ουν αυτῷ
τῷ λόγω έν πνεύματι ὰγίῳ ή δόξα καὶ τό κρατος εὶς τούς αὶῶνας τῶν αίώνων. αμήν. 25

ό

ΙΟ

15

('Λθανασίου έπισκόπου πρός τούς απανταχού μοναχούς περὶ τῶν γεγενημένων παρὰ τῶν
'Λρειανῶν έπὶ Κωνσταντίου, ούτος ό λόγος διόλου κατα Κωνσταντίου σνντέτεκται τῷ παπα)

Διαμαρτυρία δευτέρα
Ταδε δημοσία διαμαρτύρεται διὰ τῶν ἑξης ύπογροαόντ ων ό λοὲς τής έν 'Λλεξανδρεία

καθολικής έκκλησίας, ήτις έστὶν ύπό 'Λθανασιον τόν αἰδεσιμώτατον ἐπίσκοπον. το
"Ηδη μὲν διεμαρτυραμεθα περὶ ής πεπόνθο μεν νυκτερινής ὶφέδου ήμεῖς τε καὶ τό κυ-

ριακόν, εὶ καὶ διαμαρτυρίας χρεία ούκ ήν, ἐφ' οίς ί πόσα ή πόλις ἐγνακέ τε κοὶ γινώοκει.
τα τε γὰρ εύρεθέντα σώματα τῶν αναιρεθέντων δημοσία προετέθη καὶ τὰ έν τῷ κυριακῷ
όπλα τε καὶ τόξα κὲκραγε τήν παρανομίαν. έπειδή δὲ καὶ μετὰ τήν διαμαρτυρίαν ὁ
λαμπρότατος δούξ Συριανός βια3εται παντας συνθέσθαι ί αύτῷ, ὥς ούτε θορύβου γενομέ- ιιε
νου ούτε τινός αποθανόντος, έλεγχος δὲ ούτος ούκ όλίγος μή γεγενήσθαι ταῦτα κατὰ γνώ-

11 ]εε. 1, 6 13 νεί. 5.224, 4 17 ]εε. 52, 11 2ο νεί. Θεα. 19,26 211. Ρε. 43, 21
22 ]ετ. 1, 16 23 Ετα. 1, 25 29 Βετ 2ννείι:ο Ρτστοσε ίεε αμτ αίετ ααετὶίείεττ, αετ ετετε ίεαίτ. Βετ
Ααὶσβ ίεε σμε Ζ. 3411. ετείεὶττὶίεα. Αταστι. νετννοίετ ο. 48, 2 5.211, 4 σιιί αίε Ετὶιιίααε, νεί. ασε αστε Αα-
εεπιετὶτεε 31 Βετ οτεεε Ρτοέεεε ίεί: τιίοαε ετασὶτετι. Είτιο 5οΙ·ιίΙαετιιαε αεε 5ει.ιτ11τε σμί αίε Ταεοασε-
αίτοαε ασε Α1ὶτσα.αο ἱμεσ 24 (5. 84, 1οα. Νοεο) εεεεὶσεα

ΒΚΡΟ ΕΕ (αίε Ζ. 25)

11 ὥς -ί- ὥς Ε 12 καὶ: 4- μή Β 13 φευκταίαν ΡΟ ΕΕ 16 τό παραγγελμα αύτης _ Ρ 17 αψησθε
ΕΕ ατττεσθε ΒΚΡΟ 18 κυρίου ΕΕ τού κυρίου ΒΚΡΟ 2ο έιτιστρέκμη ΡΕΕ ύποστρέψη ΒΚΟ
21 έμεινεν Ρ | έχη ΒΚΟ έχει ΡΕΕ | έπετασαμεν Ε 23 σέ > Ε 25 τῶν αὶώνων > Ρ
26/27 › Κ 26 'Αθανασίου έπισκόπου] ούτος ό λόγος ό Ρ 27 ούτος ό λόγος › Ρ νεί. Ζ. 26
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μην τοῦ φιλανθρωποτατου Λύγούστου Κωνσταντίου. ούκ αν γὰρ έφοβήθη έπὶ τοῖς
ούτω γενομένοις, εἰ έκ προσταξεως ταύτα πεποιήκει. καὶ γὰρ καὶ απελθόντας ήμας πρός
αύτόν καὶ ὰξιοῦντας μηδενὶ βίαν ποιεῖν μηδέ αρνεῖσθαι τὰ γενόμενα έκέλευσε Χριστιανούς
ήμας όντας κατακοπήναι ροπαλοις δεικνύς καὶ έκ τούτων τόν γενόμενον νυ1‹τός πόλεμον

1, κατὰ τής έκκλησίας. διὰ τούτο καὶ νύν ταύτα διαμαρτυρόμεθα, ήδη καὶ μελλόντων
τινῶν έξ ήμῶν αποδημεῖν παρὰ τόν εύσεβέοτατον Λύγουοτον. όρκίεομεν δὲ κατὰ τοῦ
παντοκρατορος θεού ύπἐρ τής σωτηρίας τού εύσεβεστατου Λύγούστου Κωνσταντίου
τόν τε έπαρχον τής Λἰγύτιτου Μαξιμον καὶ τούς κουριώσους ανενεγκεῖν παντα έπὶ τήν
εύσέβειαν τοῦ Λύγούοτου καὶ τήν έξουσίαν τῶν λαμπροτατων έτταρχων. όρκίεομεν δέ

10 καὶ τούς ναυκλήρους παντας κηρύξαι ταῦτα πανταχοῦ καὶ εὶς ὰκοὰς τού εύσεβεστατου
Λύγούστου ανενεγκεῖν καὶ είς τούς έπαρχους καὶ εἰς τούς κατὰ τόπον δικαστας, ίνα γνω-
σθη ό γενόμενος πόλεμος κατὰ τής έκκλησίας, καὶ ότι έν καιροῖς τοῦ Λύγούστου Κωνσταν-
τίου έττοίησε Συριανός γενέσθαι μαρτνρας παρθένους τε καὶ αλλους πολλούς. έπι-
φωσκούσης γὰρ τη πρό πέντε εὶδῶν Φευρουαρίων, τουτέστι τής ιδί τοῦ Μεχιρ μηνός,

111 αγρυπνούντων ήμῶν έν τῷ κυριακῷ καὶ ταῖς εύχαῖς σχολαεόντων (σύναξις γὰρ έμελλε τη
παρασκευη γίγνεσθαι), έξαίφνης περὶ τό μεσονύκτιον έττήλθεν ήμῖν τε καὶ τη έκκλησία ό
λαμπρότατος δούξ Συριανός μετὰ πολλῶν λεγεώνων στρατιωτῶν έχόντων όπλα καὶ
ξίφη γυμνα καὶ βέλη καὶ αλλα πολεμικὰ σκεύη καὶ τὰς περικεφαλαίας έπὶ τῶν κεφαλῶν.
καὶ αληθῶς εύχομένων ήμῶν καὶ αναγνώσεως γινομένης τὰς μέν θύρας κατέαξαν, ὥς δέ

2ο τη βία τοῦ πλήθους ανεώγεισαν αὶ θύραι, έκέλευσε. καὶ οί μὲν έτόξευον, οἱ δὲ ήλαλαεον
καὶ κτύττος έγίγνετο τῶν όπλων καὶ τὰ ξίφη αντέλαμπον τῷ έκ τῶν λύχνων φωτὶ. καὶ
λοιπόν τα έκ τούτων, παρθένοι ανηροῦντο καὶ πολλοὶ κατεπατούντο καὶ συνέπιπτον αλλή-
λοις έττερχομένων τῶν στρατιωτῶν, καὶ ανδρες τοξευόμενοι έθανατοῦντο. ένιοι δέ τῶν
στρατιωτῶν καὶ έπὶ τό διαρπαεειν έτρέποντο καὶ γυμνὰς ίοτων τὰς παρθένους, όπότε

εε φόβος ήν αύταῖς μεί3ων τοῦ θανατου τό καν όλως ατιτεσθαί τινας αύτῶν. καὶ ό μέν
έττίστςοπος έκαθητο έπὶ τοῦ θρόνου προτρέττων παντας εύχεσθαι, ό δὲ δούξ έστρατήγει
έχων μεθ' έαυτού καὶ `ίλαριον τόν νοταριον ένεργούντα τοιαῦτα, οία καὶ τό τέλος έδειξεν.
ό μὲν γὰρ έπίσκοπος έλκόμενος παρ” όλίγον διεσπασθη. παραλυθεὶς γούν μεγαλως καὶ
ὥς νεκρός γενόμενος, ούκ οίδαμεν, πού γέγονεν αφανής παρ' αύτῶν· αποκτεῖναι γὰρ αύτόν

το έοπούδα3ον. οὶ δὲ ί ὥς ί είδον πολλούς αποθανόντας, προσέταττον τοῖς στρατιώταις
αφανή τὰ σώματα καταστήσαι τῶν τετελευτηκότων. αὶ δὲ καταλειφθεῖσαι νεκραὶ αγιώτα-
ται παρθένοι έταφησαν έν τοῖς μνήμασιν έχουσαι καύχημα, ότι έν τοῖς καιροῖς τοῦ εύσε-
βεστατου Κωνσταντίου γεγόνασι μαρτυρες. διακονοι δὲ έν αύτῷ τῷ κυριακῷ κατεκόπ-

6 Ελἴεὶ. 21.1 αετ Βεεοαννότιιαε σροί. εεε. ο. 76,4 (5. 156, 12 α”.); ο. 79, 2 (5. 16ο, 58.) 8 Μσκίατυε, αεα αίε
Κερα. σίε πρεσβύτής Νικαεύς ὶ:›ε2είοατ1εα, ννστ εείτ 355 αίε 211111 ]11αί 356 ρτσεἰεοτμε Αεεγρτί. Βσαα 1ν1.1ταε ετ
νοα Κσέσρατοαίμε σαεείόεί: (νεί. 5. 213, 37 Νοτε). νεί. 5εεοὶ1, Βτίείε α. ί..ίασ.αίι1ε 5. 2ο6 14 Βσέμτιτ:
9. 2. 356 _ Κερα. 211111 18. Ρεετατίεί (356): έν τούτῳ (έτει) Συριανός ό δούξ τη ἦ Μεχιρ πολλήν ταραχήν
τη έκκλησία έμποιήσας τη Β νυκτός είσηλθε είς τήν Θεωνα έχων τούς στρατιώτας' ούκ έδύνατο δέ καταλαβεῖν
αύτόν (Ατασα.), διέφυγε γαρ θαυμαστῶς. Ηίεέ. Ατασα. 5 (ί.1ο6ὶ>): 131.111 5γτίσ11ι1ε ει: αοέστίμε Ηίίστίιιε
αε Αεεγρεο Αίεκσαατίσττι ιιετιετυτιί: Τγαί αεοίταο αίε ροετ εο11ει1ὶσὶ:1.ι111 Αταίέίοαίε εε Ι.οΙΙίσαί (= 6. 1. 356)
σε ρτσετιτίίτετπεε οιααεε Ρετ Αεεγρέμιπ σε Ι.ίαγσ1π 111ίΙίτι.111τ Ιεείοαεε, ίαετεεεί ειιατ α11.11 ετ αοτστίμε Ρετ
αοοεετιτ ο1.1τ1τ σττιαί αισαμ α1ί1ίτσ.τί εοοὶεείσττι Ταεοτισε Μεοαίτ ΧΙΠ αίε (= 8. 2.356) ρετ αοοτεαι ευρετ-
1.1ετιίε11τεττι ΧΙΙΠ ετ ίτστιεεατεε οετίσ εοεὶεειίειο Τίιεσασε ίτιετεεεί ειιαί: ενα: ίτιαιτίὶσ 1πσ111.1 ιπίὶίτστί. ερί-
εοορμε σμεεττι Αέασασείιιε εαμείέ ατσααε εοτιιτα οι: εσ.ὶ1.1σ11.ιε εεε αίε ρτσεαίοτο Μεεαίτ ΧΠΠ

ΒΚΡΟ Ε

6 όρί3σμεν Β 1ο πανταχοῦ ταύτα _ ΚΟ 14 τη] τής Ρ | ίδὥν Ε | Μεχήρ Β 2ο ήνεώγησαν Ε
28 παρ' _ 29 γενόμενος › ΚΟ ννεεεα Ηοτασίοτεὶεμτοα νεί. Ζ. 29 ΒΡ 29 γενόμενος] ὲλκὀμενοε ΒΡ
31/32 αγιώτατοι ΕΟ
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τοντο πληγαῖς καὶ συνεκλείοντο. ούκ αχρι δέ τούτων έστη τό πραγμα· ὰλλὰ γαρ μετὰ
τό ταῦτα γενέσθαι ό βουλόμενος λοιπόν ήν ήβούλετο θύραν κατεασσων ήνοιγε καὶ ήρεύνα
καὶ ήρπα3ε τὰ ένδον, καὶ εἰς τοιούτους τόπους είσήρχοντο, είς ούς ούδέ πασι τοῖς Χριστια-
νοῖς έξεοτιν εἰσελθεῖν. οίδε ταῦτα καὶ ό στρατηγός τής πόλεως Γοργόνιος· έκεῖ γὰρ ήν.
ού μικρός γὰρ έλεγχος τής τοιαύτης πολεμικής έφόδου τό έν τῷ κυριακῷ καταλιπεῖν τὰ ει
παρὰ τῶν εἰσελθόντων όπλα καὶ βέλη καὶ ξίφη· μέχρι γὰρ νύν έκρεμασθη έν τη έκκλησία,
ῖνα μηδὲ αρνήσασθαι δυνηθῶσι. καὶ γαρ πολλακις αττέοτειλε τόν τής ταξεως Δυναμιον καὶ
τόν στρατηγόν θέλων αύτὰ αραι· καὶ τέως ού συνεχωρήσαμεν, έως πασι γνωσθη. εί
μέν ούν πρόσταγμα έστι διώκεσθαι ήμας, έτοιμοι παντες μαρτυρήσαι, εί δέ μή έστι τοῦ
Αύγούοτου πρόσταγμα, αξιούμεν τόν έπαρχον τής Αίγύτιτου Μαξιμον καὶ τούς πολι- ιο
τευτὰς παντας αξιῶσαι αύτόν μηκέτι τοιαῦτα έπιχειρήσαι. αξιούμεν δέ καὶ ταύτην
ήμῶν τήν δέησιν ανενεχθήναι, ίνα μή αλλον τινὰ ἐπίσκοπον έπιχειρήσωσιν εὶσαγαγεῖν
ῶδε. μέχρι γὰρ θανατου έστήκαμεν αύτόν έπιθυμοῦντες τόν αὶδεσιμώτατον 'Αθανασιον,
όν έξ αρχής ό θεός ήμῖν δέδωκε κατὰ διαδοχήν τῶν πατέρων ήμῶν, όν καὶ αύτός ό εύσε-
βέστατος Αύγουστος Κωνσταντιος μετὰ γραμματων καὶ όρκων απέστειλε. πιστεύομεν ιε
γαρ, ότι, έαν μαθη ή εύσέβεια αύτοῦ, αγανακτήσει μὲν έπὶ τοῖς γενομένοις, ούδὲν δέ παρὰ
τούς όρκους ποιήσει, ὰλλὰ καὶ παλιν κελεύσει τόν έπίστςοπον ήμῶν 'Αθανασιον μένειν
μεθ' ήμῶν.

Τοῖς μετὰ τήν ύπατείαν 'Αρβαιθίωνος καὶ Κολλιανού τῶν λαμπροτατων αποδει-
χθησομένοις ύπατοις Μημρ 13 ', ήτις έστὶ τη πρό μἦίἶἔίδῶν Φευρουαρίων.

(Ἡ μὲν προγηραμμένη πρός τούς απανταχού μοναχούς ἐπιστολή τελευτα εὶς τὰ γηκενημένα έν 'Αλεξ-
ανδρεία έπὶ τη χειροτονία Γεωργίου τοῦ Καππαδοκος από ύποδεκτῶντοῦ 'Αρειανού, ή δέ έξης έιτιστολή περὶ
τῶν έν τη 'Αριμίνῳ καὶ έν Σελευκεία τῆς 'ὶσαυρίας γεγενημένων συνόδων διηγουμένη τόν πρσειρημένον Γε-
ώργιον έν τη Σελευκεία καθηρήσθαί φησιν. ὥστε καλῶς πρώτη τέτακται ή πρός τούς μοναχούς έν τῷ αντι-
γραφῳ δευτέρα κειμένη.)

20

4 Αιιε αετ Τσέεσοαε, ασβ αίε Ααασασείσαετ είεα σμἱ αεα ταίὶίεατίεεαεα Βείεαίεασαετ αετ 51σαε ὶσετμίεα, εεαέ
αετνοτ, ασβ Κοαεεσατίαε ασε Μίίίτστ σαβετασία αετ 5εσαέ σίε εεείεαετετ ίύτ είαε εο αεὶίασέε ίἔατεταεααιμαε
ινίε αίε νετασίτμτιε αεε Αεασα. αίεὶέ. Βετ Ρταίείτί: Μσκίατιίε μαα αετ Βιικ Οοτεοαίιιε ινστεα αετπ Ρσ-
ττίστοαεα εεεεαααετ αισοαείοσ, πνείί ετ αίε Μσεεεα ί.α αετ Ησαα ασντε 7 Βγπσαιίμε εεαότεε 211111 οίιιοίιιττι
αεε αμκ, νεί. ο. 61 5. 217,22 15 Οειαείαε ίεε: ία1 ]σα1ε 346, νεί. οαεα ο. 23 5. 195,12 161. παρὰ
τούς όρκους: ασε 1¬1.ὶί1ιε·ί: ννίε αίε Βεννείείὶίαττιαε αεε Ατασα. νεί. οαειι ο. 22, 3 (5. 195, 9) 19 Βσεντα:
16. Μεοαίτ = 11. 2. 356, ρτίαίε Ια. Εεατ. = 12. 2. 356. Νσοα αεττι Ροεέαοαεμίσέ ννίτα σ1.ιοα αίεέ. Αέασα. 5
ασείετί: 24 Βίεεετ Οταο Ειααεί: είεα ία οσα. Κ

ΒΚ (είε 2.18) Ρο 11

2 ήβούλετο] ήδύνατο Ε 5 γὰρ -ί- ήν ΚΟ | ἑφόβου Β 13 γὰρ ΡΕ › ΒΚΟ 19 'Αρβαθίωνος Ο
2ο ὶδῶν Φεβρουαρίων Ε 23 'Αριμήνῳ Ο 24 Σελευκία Ε 24 ὥστε_ 25 κειμένη > Β
24 μοναχούς] σέσι Ρ



Τοῦ αὐτοῦ ἐπιστολὴ περὶ τῶν γενομένων έν τη 'Αριμίνῳ τῆς 'Ιταλίας
καὶ έν Σελενκεία της 'ὶσανρἱας συνόδων

'Έφθασε μὲν ῖσως καὶ παρ” ὑμᾶς ὴ ἀκοὴ περὶ της καὶ νυν θρυλουμένὴς συνόδου· καὶ
γὰρ βασιλέως καὶ των έπἀρχων ἐφοἱτὴσε πανταχῆ γραμματα καλοῦντα τοὺς εἰς ταὐτην

ει σμνερχομένονς· ἐπειδὴ δὲ καὶ φιλομαθεῖς ὁντες Ξὴτεῖτε γνῶναι τὰ πεπραγμένα ακόλουθον
εῖναι νενόμικα, ἀπερ έωρακα καὶ έγνων ἀκριβὥς ταυτα καὶ ὑμῖν δηλῶσαι, ῖνα μὴ παρ' ἑτέ-
ρων ὰκσύοντες ἀμφἱβολον έχὴτε τὴν διανοιαν, μαλιστα ὅτι τινὲς εἰώθασιν ἑτέρως απαγ-
γέλλειν τα πραττὀμενα ὴ ὡς γέγονεν. έν μὲν οὕν τη Νικαἱα, ὥσπερ ὴν ὁρισθέν, οὐκέτι
γέγονε τὸ σννέδριον, ὰλλὰ δεύτερον πρόσταγμα πεφοἱτηκεν, ὥστε τοὺς μὲν ἐν τοῖς δυτι-

ιο κοῖς μέρεσιν ἐπισκόπους ἐν 'Αριμίνῳ τῆς ”ὶταλίας συνελθεῖν, τοὺς δὲ ἐν τοῖς ὰνατσλικοῖς
μέρεσιν έν τη λεγομένη Τραχεία Σελεσκεἱα τῆς 'ὶσανρίας σμγκροτὴθὴναι. ὴ δὲ πρὸ-
φασις τῆς τοιαὐτης σσνελειξισεως έθρνλεῖτο περὶ πίστεως τῆς εὶς τὸν κὐριον ὴμῶν 'ὶὴσουν
τὸν Χριστόν. δὲ ταὐτην παρασχὀντες εἰσὶν ἀπὸ μὲν τῆς Παννονίας Οὐρσακιος καὶ
Οὐαλης καὶ Γερμίνιός τις, ἀπὸ δὲ τῆς Συρίας Ἄκἀκιος, Εὐδὀξιος καὶ Ϊ-ὶστρὀφιλος ὁ ἀπὸ
τῆς έπωνὐμου τῶν Σκυθῶν πόλεως τυγχανων. | σῦτοι γὰρ ἀεὶ τῆς 'Αρείου μερίδος
όντες καὶ μὴ ››νσουντες μὴτε πῶς πιστεὐσνσι μὴτε περὶ τίνων διαβεβαιουνταμι, ἀπσττῶντες
δὲ έκαστον ὴρέμα καὶ σπέρματα τῆς αὶρέσεως ἑαυτῶν έπισπείροντες ὑφὴρπασαν τινας
ιιτὥν δοκοὐντων εῖναί τι‹‹ καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα Κωνσταντιον αὶρστικὸν όντα σχηματισα-

9.
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μενοι περὶ πίστεως, ῶστε ποιῆσαι γενέσθαι ί σῦνοδον, νομί3οντες δυνασθαι καλῦψαι τὴν
ἐν Νικαία συνοδον καὶ τοὺς παντας μεταπείθειν, ῶστε τὴν ασέβειαν αντὶ τῆς αληθείας
κρατῆσαι πανταχοῦ.

Πρῶτον μὲν οῦν έγωγε θαυμα3ω (ὴγοῦμαι δὲ καὶ παντα ὁντιναοῦν φρόνιμον τοῦτο
συνοραν) ότι καθολικῆς όρισθείσὴς συνόδου καὶ ταυτην παντων προσδοκωντων έξαίῳνὴς 6
διὴρέθὴ· καὶ οὶ μὲν ἐκεῖ συνὴλθον, οἱ δὲ ῶδε συνεκρότὴσαν ἑαυτους. ἦν δὲ αρα τοῦτο τῆς
προνοίας έργον, ίνα ἐν έκαστὴ τῶν μὲν τὸ αδολον καὶ καθαρὸν τῆς πίστεως δειχθη φρό-
νημα, τῶν δὲ τό ῦποπτον καὶ αμῳίβολον ὴθος ἔπειτα κακεῖνο διενοοῦμην μετα
τῶν ἐνταῦθα γνὴσίων ἀδελφῶν καὶ καθ” ἑαυτους ὴσχαλλομεν θεωροῦντες τὸ απρειτὲς της
τοσαῦτὴς συνδρομῆς. τί γαρ τοσοῦτον ὴπειξεν, ῶστε τὴν οὶκουμένην διαταραχθῆναι ιο
καὶ τους λεγομένους έν τῷ καιρῷ τούτῳ κληρικους διατρέχειν ανω καὶ κατω καὶ 3ὴτεῖν,
πῶς αρα μαθωσι πιστευειν εὶς τὸν κύριον ὴμῶν 'ίὴσοῦν Χριστόν; εἰ γαρ ὲιτίστευον, οῦκ
αν ὡς μὴ ἔχοντες ἐ3ὴτουν. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν κατὴχουμένοις οῦκ όλίγον σκανδαλον, τοῖς δὲ
Ἑλλὴσιν οὐ τὸ τυχόν, αλλα καὶ πλατυν γέλωτα παρέσγεν, εἰ Χριστιανοὶ ὥσπερ ἐξ ῦπνου
νῦν έγερθέιπες 3ὴτοῦσι, πῶς δεῖ περὶ Χριστοῦ πιστευειν. οὶ δὲ λεγόμενοι κληρικοὶ τοῦ- ιε
των καίτοι τα πρεσβεῖα παρα τῶν λαῶν ἑκδικοῦντες ὡς διδασκαλοι νῦν ὴλεγξαν ἑαυτους
απίστους 3ὴτοῦντες όπερ οῦκ έχουσι. καὶ ὴγνόὴσαν οὶ περὶ Οῦρσακιον τουτων αῖτιοι
γενόμενοι, ὀσὴν ἐαυτοῖς ἐθὴσαῦρισαν όργὴν λέγοντος τοῦ κυρίου δια μὲν τῶν αγίων·
››οῦαὶ δι' οῦς τὸ όνομα μου βλασφὴμεῖται έν τοῖς έθνεσι‹‹, δια δὲ ἑαυτοῦ ἐν τοῖς εῦαγγελίοις·
››ός οῦν έαν σκανδαλίσὴ ένα τῶν μικρῶν τουτων, συμφέρει αὐτῷ, ῖνα μυλος όνικὸς κρε- 2ο
μασθη εὶς τὸν τραχηλον αῦτοῦ καὶ καταποντισθη ἐν τῶ πελαγει τὴς θαλασσης, ὴ ῖνα‹·, ὼς
ὁ Λουκας προσέθὴκε, ››σκανδαλίση τῶν μικρῶν τοῦτων ένα‹‹.

Τί γαρ έλειπε διδασκαλίας είς εὐσέβειαν τη καθολικη έκκλησία, ίνα νῦν περὶ πίστεως
3ὴτῶσι καὶ τὴν ῦπατείαν τῶν παρόντων χρόνων προτασσωσι τῶν παρ' αὐτῶν ἐκτιθε-
μένων ρὴματων δῆθεν περὶ πίστεως; Οῦρσακιος γαρ καὶ Οῦαλὴς καὶ ί Γερμίνιος καὶ οὶ εε
σὺν αὐτοῖς πεποιὴκασιν ὁ μὴτε γέγονε μὴτε ὴκουσθὴ πώποτε παρα Χριστιανοῖς. Γρα-
ῳαντες γαρ ὡς ὴθελον αὐτοὶ πιστευειν προέταξαν τὴν ῦπατείαν καὶ τὸν μῆνα καὶ τὴν
ὴμέραν τοῦ παρόντος χρόνου, ίνα δείξωσι πᾶσι τοῖς φρονίμοις ότι μὴ πρότερον, αλλα
νῦν έπὶ Κωνσταντίου αρχὴν έχει τοὐτων ὴ πίστις. παντα γαρ πρός τὴν ὶδίαν αίρεσιν
βλέποντες έγραψαν. ί πρὸς τουτοις περὶ τοῦ κυρίου προσποιουμενσι γραφειν αλλον ιο
'δεοπότὴν' όνομα3ουσιν ἐαυτοῖς Κωνσταντιον· αὐτὸς γαρ ὴν ό τὴν δυναστείαν τῆς ασε-
βείας αὐτοῖς παρέχων· καὶ `αἰὡνιον' δὲ αὐτὸν 'βασιλέα' είρὴκασιν οἱ τὸν υὶὸν αίδιον
αρνοῦμενοι· οῦτως εὶσὶ προς ασέβειαν χριστομαχοι. αλλ' ῖσως αῦτοῖς έστι πρόφασις
τῆς ῦποετείας ὴ τῶν αγίων προφητῶν χρονογραῳία. αλλα καν τοῦτο τολμὴσωσιν εὶπεῖν,
πολυ τὴν αμαθίαν ἑαυτῶν έξαγγέλλουσιν. αὶ μὲν γαρ τῶν αγίων προφὴτεῖαι χρόνων εε

2 Μἔὶ. Ατὶιαμ. ερ. αεὶ σρίεο. Αεἕ. ει: Ι.ίὶ:. 5 ίὶὶιίίἕιιε 26, 54ο Α) 17 νεί. Ξ. 231, 13 18 νεί. Βπτ. 2, 5
19 Ιἱιπ. 2, 24 Θεα. 52,5) 2ο Μτ. 18, 6 22 Ι..ο. 17, 2 25 νεί. ο. 8 27ίῖ. νεί. 8. 235, 21ἱ.

ΒΚΡΟ ΒΕΡΝ' 23-233, 31 = Ξοὶσ. ΙΙ 37, 31-49 (= δοΙιι·.ΜΡΟΟΤ)
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35 πολυ] πολλὴν Υ
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έχουσι μνὴμην. καὶ Ἡσαίας μέν καὶ ί ωσηὲ ››έν ὴμέραις 'Ο3ίου καὶ ”ίωαθαμ καὶ 'Αχα3 καὶ
Ἐ3εκίου‹‹ γεγόνασιν, ”ίερεμίας δέ έν ὴμέραις '|ωσἱου, 'ίε3εκιὴλ δὲ καὶ Δανιὴλ έπὶ Κύρου
καὶ Δαρείου καὶ αλλοι έν αλλοις χρόνοις έπροφὴτευσαν ού τῆς θεοσεβείας αρχὴν κοταβαλλό-
μενοι. ὴν γαρ καὶ πρό αύτῶν καὶ αεὶ ὴν καὶ πρό καταβολὴς κόσμου ταύτην ὴμῖν ὁ θεός έν

ει Χριστῷ προητοίμασεν. ούδε της αύτῶν δὴ πίστεως τούς χρόνους έσὴμαινον· ἦσαν γαρ
καὶ πρό τούτων τῶν χρόνων αύτοὶ πιστοί· αλλα τὴς δι” αύτῶν απαγγελίας ὴσαν οί
χρόνοι. ὴν δὲ ὴ απαγγελία προηγουμένη μὲν περὶ τῆς έπιδημίας τοῦ σωτὴρος, ἐπακο-
λούθημα δέ περὶ τῶν ἑσομένων τῷ 'ίσραὴλ καὶ τοῖς έθνεσι. καὶ ὴσαν οὶ χρόνοι σημαινό-
μενοι ούκ αρχῆς πίστεως, καθα προεῖπον, αλλ” αύτῶν τῶν προφητῶν, καθ”ούς ούτοι γενό-

ιο μενοι τοιαῦτα προεφὴτευον. ούτοι δὲ οὶ νῦν σοφοί ούχ ἱστορίας έξηγούμενοι ούδέ τα
μέλλοντα προλέγοντες, αλλα γραῳαντες 'έξστέθη ὴ πίστις ὴ καθολικὴ' εύθύς προσέθηκαν
καὶ τὴν ύπατείαν καὶ τόν μῆνα καὶ τὴν ὴμέραν, ῖνα, ὥσπερ οί αγιοι τῶν ὶστοριῶν καὶ τῆς
έαυτῶν διακονίας τούς χρόνους έγραφον, ούτως ούτοι τῆς ἑαυτῶν πίστεως τόν χρόνον ση-
μανωσι. καὶ εῖθε περὶ τῆς έαυτῶν έγραφον 'νῦν γαρ ὴρξατο“ καὶ μὴ ὥς περὶ τῆς καθολι-

ι±ι κῆς έιτεχείρουν· ού γαρ έγραψαν “οῦτω πιστεύομεν", αλλ' ότι 'έξετέθη ὴ καθολικὴ πίστις".
Τό μέν ούν τολμηρόν τῆς προαιρέσεως έλέγχει τὴν αμαθίαν αύτῶν, τό δέ καινόν έπι-

νόημα τὴς γραΦῆ5 ίσον ἐστὶ τῆς αρειανῆς αὶρέσεως. οῦτω γαρ γραψαντες έδειξαν, πότε μέν
ὴρξαντο πιστεύειν αύτοί, ί από δὲ τοῦ νῦν βούλονται τὴν πίστιν αύτῶν καταγγέλ-
λεσθαι. καὶ ὥοττερ κατα τόν εύαγγελιοτὴν Λουκαν ››ἐτέθη δόγμα‹‹ περὶ τῆς απο-

εο γραφῆς καὶ τοῦτο τό δόγμα πρότερον μὲν ούκ ῆν, από δὲ τῶν ὴμερῶν έκείνων ὴρξατο, έν
αίς καὶ έτέθη παρα τοῦ γραψαντος, ούτω καὶ ούτοι γραψαντες “ἑξετέθη νῦν ὴ πίστις, έδει-
ξαν ότι νεὥτερόν ἐστι τό τῆς αὶρέσεως αύτῶν φρόνημα καὶ ούκ ὴν πρότερον. εἰ δέ
προστιθέασι “τἦς καθολικης', έλαθον έαυτούς πεσόιττες εἰς τὴν παρανοιαν τῶν από Φρυ-
γίας, ὥστε καὶ αύτούς κατ” έκείνους εὶπεῖν· ί “ὴμῖν πρῶτον απεκαλύφθη καὶ αφ' ὴμῶν

25 ὴ πίστις αρχεται τῶν Χριστιανῶνἶ καὶ ὥσπερ ἐκεῖνοι Μαξιμίλλαν καὶ Μοντανόν, οῦτως
ούτοι αντὶ τοῦ Χριστοῦ Κωνσταντιον 'δεσπότην' έπιγραφονται. εὶ δὲ κατ' αύτούς
από τῆς νῦν ύπατείας αρχὴν ὴ πίστις έχει, τί ποιὴσουσιν οὶ πατέρες καὶ οί μακαριοι μαρτυ-
ρες, τί δὲ καὶ αύτοὶ ποιὴσουσι τούς παρ' αύτῶν κατηχηθέντας καὶ πρό τῆς ύπατείας ταύ-
της κοιμηθέντας, πῶς αύτούς έγείρουσιν, ίνα α μὲν έδοξαν δεδιδαχέναι τούτους απαλείιμω-

εο σιν, α δέ νῦν ὥς έφευρόντες έγραψαν έπισπείρωσιν αύτοῖς; ούτως εἰσὶν αμαθεῖς μόνον
εὶδότες πλαττειν προφασεις καὶ ταύτας απρειτεῖς καὶ απιθανους αούσας έγγύς τόν έλεγχον.

”ί·ί μέν γαρ έν Νικαία σύνοδος ούχ απλῶς γέγονεν, αλλ' είχε τὴν χρείαν κατεπεί-
γουσαν καὶ τὴν αἰτίαν εῦλογον. οὶ μὲν γαρ από τῆς Συρίας καὶ Κιλικίας καὶ Μεσοποταμίας

1 ]εε. 1, 1; Ηοε. 1, 1 2 νεί. ]ετ. 1, 2 2ί. νεί. Παπ. 6, 28 11 νεί. Ξ. 235, 25 19 Ι.ο. 2, 1
33 νεί. Πιςὶ-1. 23, 12 (ΤΠ 5ο, 13Π.) ιι. Πεκ. 26 (ΠΙ 54)

ΒΚΡΟ ΒΕΡΜ δοὶςτ. (δίε Ζ. 31)

3 έπροφὴτευσαν ΡΕΕ δοὶα. προεφὴτευσαν ΒΚΡΥ ἐπροεφὴτευσαν Ο 4 ὴνε › δοὶα. (ουδε: Τ) )
κόσμου > δοὶα. (2ι.ιΒει· Τ) 5 δὴ Οοιτιιπ. Μοιιτί. δέ Ατὶτ. $οὶςι·. › δοὶα. (Μ) 6 έιταγγελίας Ο
δοὶ‹ι·. (ΜΕ) 7 ὴν δέ ὴ] ὴ δέ δοίιτ. (ειμδετ Τ) ( προηγουμένως ν δοὶκτ. ί σωτῆρος -ί- ὴμῶν
ΞοΙ<1ι·. δέσομένων] έιτομἐνων Ρ 9 αρχὴ δοὶςτ. ί οῦτοι] αύτοὶ Ξοὶα. (ειμίξίετ Τ) 11 προέθηκαν
Ξοὶα. (ειμθετ Τ) 12 ῖνα › δοὶττ. (ειι1Βει· Τ) 13 πίστεως _ 12, έαυτῶν αορρεὶτ Η
13/14 σημαίνουσι Ξοὶα. 12, ὴρξατο ΒΚΡΟΗΕ 5ο1-11. (Τ) ὴρξαντο Εν ΞοΙ‹ι·. ) καθολικῆς] πίστεως
Ξοὶὶτ. (αμβετ Τ) 15 ότι › Ψ 16 αμαθίαν 2. 1ιό.γρ', αθείαν ί. Τεκτε δοία. 17 έδειξαν] έδίδα-
ξαν Βοὶα. 2ο/21 έν αίς] είναι Ξοὶα. (ειι.ιΒει· Τ) 22 ότι › Ε | τό τῆς αὶρέσεως αύτῶν έστι _
δοὶκτ. (2μΒει· Τ) 23 προστεθείκασι Μ | παρανοιαν] παρανομίαν Ξοὶα. 26 Κωνσταντιον _ κατ'
› Εν | δεοπότην Κωνσταντιον _ Ξοὶςτ. ί αύτούς] τούς Εν 27 αρχὴν _έχει] χρόνους· αρχὴν τῆς
πίστεως έθηκαν έχειν ν ) τί -ί- οῦν Μ 29 ἐγείρουσιν ΒΕ Ξοίιτ. έγείρωσιν ΚΡΟΒΕΜ Ξοία. (Τ)
3ο ὥς ΚΕΡΜ Ξοὶα. › ΒΚΡΟ 31 εγγύς) εύθύς δοία. (ειιιδοτ Τ) 32 2. Κα. αίτία οννόδου της
έν Νικαία Ε
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234 Πε εγιτοσίε 5,1_7, 1.

έχὼλευον περὶ τὴν ὲορτὴν καὶ μετα τῶν ' ίουδαίων ἐποίουν τό πασχα, ὴ τε αρειανὴ αίρεσις
έπαναστασα ὴν κατα τῆς καθολικῆς έκκλησίας καὶ προοτατας εῖχεν είς τε τὴν ύπέρ
ἐαυτῆς σπουδὴν καὶ εἰς τὴν κατα τῶν εύσεβούντων ἐπιβουλὴν τούς περὶ Εύσέβιον. καὶ
αύτη αίτία γέγονεν οὶκουμενικὴν συναχθὴναι σύνοδον, ίνα πανταχοῦ μία τῆς έορτὴς ὴμέρα
έπιτελῆται καὶ ὴ παραφυεῖσα αίρεσις αναθεματισθη. γέγονε γοῦν, καὶ οί μὲν από τῆς 5
Συρίας έπείσθησαν, τὴν δὲ αρειανὴν αίρεσιν απεφὴναντο πρόδρομον τοῦ αντιχρίστου καὶ
κατ' αύτῆς γραψαντες έκδεδὥκασι καλῶς. καὶ όμως γραψαντες καὶ τοσοῦτοι όντες
ούδὲν τοιοῦτον τετολμὴκασιν οίον οί τρεῖς ὴ τέσσαρες οῦτοι. ού γαρ προέταξαν ύπατείαν
καὶ μῆνα καὶ ὴμέραν, αλλα περὶ μὲν τοῦ πασχα `έδοξε τα ύποτεταγμέναἴ τότε γαρ έδοξε
παντας πείθεσθαι· περὶ δὲ τῆς πίστεως έγραψαν ούκ 'ἔδοξεν', αλλ' "οῦτως πιστεύει ὴ κα- ιο
θολικὴ έκκλησία) καὶ εύθύς ὥμολόγησαν πῶς πιοτεύουσιν, ῖνα δείξωσιν ότι μὴ νεὥτερον,
αλλ' αποστολικόν ἐστιν αύτῶν τό φρόνημα καὶ α έγραψαν ούκ έξ αύτῶν εύρέθη, αλλα
ταῦτ' έστιν απερ έδίδαξαν οὶ απόστολοι.

ί Αὶ δὲ νῦν κινούμεναι παρ' αύτῶν σύνοδοι ποίαν έχουσιν εῦλογον αἰτίαν; εἰ μέν
γαρ καινοτέρα τις αλλη γέγονεν αίρεσις μετα τὴν αρειανὴν, εὶπατωσαν τα τῆς έπινοίας 15
αὐτῆς ρὴματα καὶ τίνες οί ταύτην ἐφευρόντες είσί, γραφοντές τε αναθεματι3έτωσαν
τας πρό τὴς συνόδου ταύτης αὶρέσεις, έν αίς έστι καὶ ὴ αρειανὴ, ὥσπερ οί έν Νικαία
πειτοιὴκασιν, ίνα δόξωσι καὶ αύτοὶ πιθανὴν τινα πρόφασιν έχειν τοῦ καινότερα λέγειν·
εἰ δὲ μηδέν τι τοιοῦτον γέγονε, μηδὲ δύνανται δεῖξαι (αύτοὶ δέ μαλλον έχοντες τὴν
ασέβειαν 'Αρείου ί ταῦτα φθηγονται καὶ καθημέραν έλεγχόμενοι μεταβαλλονται), τίς 20
ὴ χρεία τῶν οννόδων αρκούσης τῆς έν Νικαία γενομένης πρός τε τὴν αρειανὴν καὶ
τας αλλας αίρέσεις, ας κατέκρινε πασας δια τῆς ύγιαινούσης πίστεως. καὶ γαρ καὶ
ό θρυλούμενος 'Αέτιος ό έπικληθεὶς 'Αθεος ούκ ίδίαν έφευρὥν μανίαν θρασύνεται, αλλ'

τὴν αρειανὴν έτεροδοξίαν χειμαςζόμενος έναυαγησε καὶ αύτός μετα τῶν απατηθέντων
παρ' αύτοῦ. ματην γοῦν περιτραοντες προφασί3ονται δια πίστιν ὴξιωκέναι γενέσθαι 26
τας συνόδους. έστι μὲν γαρ ίκανωτέρα παντων ὴ θεία γραφὴ, εἰ δέ καὶ συνόδου χρεία
περὶ τούτου, έστι τα τῶν πατέρων. καὶ τούτου γαρ ούκ ὴμέλησαν οί έν Νικαία σννελ-
θόντες, αλλα καὶ έγραφαν ούτω καλῶς, ὥστε τούς γνησίως έντυγχανοντας τοῖς έκείνων
γραμμασι δύνασθαι παρ' αύτῶν ύπομιμνὴσκεσθαι τὴν έν ταῖς θείαις γραφαῖς καταγ-
γελλομένην είς Χριστόν εύσέβειαν. 80

Ούκοῦν, ἐπειδὴ μηδὲν εύλογόν έστι παρ' αύτοῖς, αποροῦσι δέ πανταχόθεν, καίτοι
καὶ προφασεις πλαττοντες, τοῦτο λοιπόν αύτοῖς περιλείπεται λέγειν· ὴμεῖς αντιλέγοντες
τοῖς πρό ὴμῶν καὶ παραβαίνοντες τας τῶν πατέρων παραδόσεις ὴξιὥσαμεν σύνοδον
γενέσθαι. αλλα παλιν φοβηθέντες μὴ παλιν εἰς έν συνελθόντων ματαιος ὴμῖν ὴ σπουδὴ
γένηται, ὴξιὥσαμεν εὶς δύο διαιρεθῆναι τὴν σύνοδον, ῖνα έν μέρει γενόμενοι δείξαντες εε
απερ έγραψαμεν ύφαρπασαι δυνηθῶμεν τό πλέον απειλοῦντες τόν προισταμενον τῆς

Πι -_ νι

9 Πεε Πεὶπει: ιιρει· αεε Οετετίεετ ίετ οίεὶττ ετὶιειὶτεει, νεί. ΖΝἹΝ 33 (1934) 154 Α. 12ο; αίε νοιει Ατίτειτ. εει:ιαι:ι1ιτε
Εὶσετεεὶιιτίί: Γιτιεὶεί: είεὶι ὶὶὶσει· ι:Ιε11ι δγαιοοί Πτίε. 24 (ΙΙΙ 51, 4) 1ο Πίεσε ί.ὶὶ›ει·ε‹:ὶιι·ίίτ ίετ ειίεὶαι: ίζιὶ:›ε1Ι.ίείετί:
11 νεί. Ξ. 268, 25 Π. 17 Ιιτ εὶεει ει·ὶι2.ὶί:ει1ει1 Πτὶεμιταετι αει· Ξγιιοαε ίει: είαε ειοίοὶτε νει·α2.ι11ι11ι.ι1ιε οίεὶιί:
ὶ2ε2εμἔτ; νεί. Ξεὶιννε1τ2, δεινίἕιιγεείέεεὶττίίτ Κατι. ΑΒΕ. 25 (1936) 14 23 νεί. ε. 38 Ξ. 265,2 Αεέίιιε εειὶσ
ετννει εείτ 358 σειι Α:ιΙεΒ 2ι.ι Ετόιτετμμεειι ίίὶσετ αίε Οὶομόεοείοττπείμ; ι11ει1 Βτίίῖ ὶ.ὶ:ιι1 σει, ννεί.ὶ Εμσοκίιιε ίπ
Αιττίοοὶιίετι ίὶ;ιιι ρτοτεἕίεττε. νεί. ασε. Ξεὶιτείόεο σεε Οεοτε ν. Εειοσίοεε $ο2ο1ι1.Ιν 13, 211. ν. _). 358

ΒΚΡΟ ΒΕΡΜ (δίε Ζ. 25 προφασί ί Μ)

1 ει. Βα. πασχα Ε 4 αύτη -ί- ὴ Υ” | έορτῆς -)- ὴ νδ 4/5 ἑιτιτελῆται ὴμέρα _ Β 5 έπιτελεῖται ΒΕ
6 πρόδρομον -ί- είναι Ρ 7 καλῶς › Ρ | καὶ=_ όντες αορρεὶτ Β 8 οί] ὴ Ε ί ὴ _ οί Μ 11 πῶς]
τοῖς Κ 17 ὥσπερ Θ- καὶ Ρ 18 καί αύτοὶ › Β 21 αρειανὴν _ αίρεσιν ΕΥ 22 πασας ας κατέ-
κρινε _ Ε | γαρ καὶ ΒΕΡΨ › ΒΚΡΟ 25 παρ' ΒΕ ύπ' Β- 31 έπειδὴ) ἐπεὶ ΚΕΕ
35 γενὴσεται Β 36 ἔργαῳαν Β



Πε εγιιοόίε 7,1_δ,5 (Είεὶόεείε ν. δί.τι11ίι1ι·ι;ι 359), Ζἔξ)

ασεβείας Κωνσταντιον, καὶ οῦτω τα μὲν έν Νικαία πραχθέντα σχολασαι ποιὴσωμεν
σχηματισαμενοι τὴν απλότητα τῶν γραφέντων παρ, ὴμῶνί. ταῦτα δὲ εἰ καὶ μὴ
τοῖς ρὴμασιν αύτοῖς είρὴκασιν, αλλα τῇ διανοία ταύτη παντα πεποιὴκασί τε καὶ διετα-
ραξαν. αμέλει πολλα πολλακις εὶρηκότες καὶ γραψαντες έν διαφόροις συνόδοις ούδε-

ε πὥποτε περὶ τῆς αρειανῆς αὶρέσεως ὥς φαύλης έμνημόνευσαν, αλλ' εἰ καί ποτε παρόντες
τινὲς τας αὶρέσεις διέβαλλον, αύτοὶ τὴν αρειανὴν έξεδίκουν, ὴν ὴ έν Νικαία σύνοδος
ανεθεματισε, καὶ μᾶλλον ούτοι τούς ί τα 'Αρείου λέγοντας γνησίως έδέχοντο. μέγα
μὲν ούν καὶ τοῦτο τεκμὴριον, ότι μὴ δι' αλὴθειαν, αλλ' έπ' αναιρέσει τῶν έν Νικαία
πραχθέντων ὴ ἐπίνοια τῶν νῦν συνόδων ὴν· α δέ καὶ έν αύταῖς ταῖς συνόδοις παρ' αύτῶν

ιο καὶ τῶν όμοίων πέπρακται, δείκνυσιν ούδέν ὴττον είναι ταῦτα αληθὴ. λοιπόν γαρ
αναγκαῖον ὥς έκαστα γέγονε δηλῶσαι.

ί-ίαντων προσδοκὥντων εὶς έν συνέρχεσθαι, ούς έκαλει τα παρα βασιλέως γραμ-
ματα, καὶ μίαν γίνεσθαι τὴν σύνοδον, έιτειδὴ διηρέθησαν, καὶ οί μὲν είς Σελεύκειαν τὴν
λεγομένην Τραχεῖαν κατηλθον, οί δέ ἐν τη 'Αριμίνῳ συνῆλθον. ὴσαν δὲ οί έν αύτη ί

ιε ἐπίσκοποι υ' καὶ πλέον· εὶς ταύτην ανῆλθον καὶ Γερμίνιος καὶ Αύξέντιος καὶ Ούαλης
καὶ Ούρσακιος Δημόφιλός τε καὶ ί-αιος. αλλα τῶν ἐπισκόπων παντων διαλεγο-
μένων από τῶν θείων γραφῶν οῦτοι χαρτην έπεδείκνυον καὶ τὴν ύπατείαν αναγινὥσ-
κοντες ὴξίουν ταῦτα προκρίνεσθαι πασης συνόδου καὶ τούτων μηδὲν πλέον 3ητεῖν
παρα τῶν αἱρετικῶν μηδέ έρευνασθαι τὴν έκείνων διανοιαν, αλλ' αρκεῖσθαι τούτοις

ι κι ι ι ρε-9 _
20 μονοὶη. Κσὶ ΞΟΤΓΙ Τα γραφεὶἴΐα 'παρ αὶπων Ταὶπσ”

'Εξετέθη ὴ πίστις ὴ καθολικὴ έπὶ παρουσία τοῦ δεσπότου ὴμῶν τοῦ εύσεβεστατου καὶ
καλλινίκου βασιλέως Κωνσταντίου Αύγούστου τοῦ αὶωνίου Σεβαστοῦ ύπατεία Φλαυίων
Εύσεβίου καὶ 'Υπατίου τῶν λαμπροτατων ἐν Σιρμίῳ τη πρό ια' καλανδῶν 'ίουνίων.

Τίιστεύομεν είς ένα τόν μόνον καὶ αληθινόν θεόν πατέρα παντοκρατορα καὶ κτίστην
καὶ δημιουργόν τῶν παντων, καὶ εὶς ένα μονογενῆ υἱόν τοῦ θεοῦ, τόν πρὸ παντων τῶν
αἰὥνων καὶ πρό πασης αρχῆς καὶ πρό παντός ἐπινοουμένου χρόνου καὶ πρὸ πασης
καταλητιττἦς ούσίας γεγεννημένον απαθῶς έκ τοῦ θεοῦ, δι' ού οί τε αὶῶνες κατηρτίσθησαν
καὶ τα παντα έγένετο, ί γεγεννημένον δέ μονογενη, μόνον έκ μόνου τοῦ πατρός, θεόν
έκ θεοῦ, όμοιον τῶ γεννὴσαντι αύτόν πατρὶ κατα τας γραφας, οῦ τὴν γένεσιν ούδεὶς
έπίσταται εί μὴ μόνος ό γεννὴσας αύτόν πατὴρ. τοῦτον ίσμεν τοῦ θεοῦ μονογενῆ
υὶόν, νεύματι πατρικῶ παραγενόμενον έκ τῶν ούρανῶν είς αθέτησιν αμαρτίας καὶ γεν-
νηθέντα έκ Μαρίας τἦς παρθένου καὶ αναστραφέντα μετα τῶν μαθητῶν καὶ πασαν τὴν
οἰκονομίαν πληρὥσαντα κατα τὴν πατρικὴν βούλησιν, σταυρωθέντα καὶ αποθανόντα

25

30

13 νεί. Ξ. 239, 11ίῖ. Νοέε 15 Μεὶττ είε 4οο Τεί1ι:ιεὶ1ι11ετίι1 Κὶιτιίοί: Ξο2οιτι. Ιν 17, 2; Ξιιίρ. δεν. οὶ:ιτοι1.
ΙΙ 41, 2 (νεί. Τί.ὶὶε1ι:ιοι1τ 6, 7δ2); Ρὶτίὶοετ. Ινό (63, 13): 3οο 151. Ζμ αετι Ναιιτεμ νεί. Ξ. 236, 32 Νοίο
1δΠειΒ αίεΕο1τ1ιεὶ νοτι $ί1τι11μι11 359 ίιι δείεμείει. νοτἔείεἕτ ινμταε, ιινίτα ι1ι1τ ὶ:ι.ίε1 ὶσετίεὶττετ (Βοίσ. ΙΙ 37, 14 Β.
εείτόρίτ εμε Ατ.ὶ1ε.ι:ι., Ξοεοιτι. εμε δοὶα.) 21 Πίε Εοτιτιεί (Νοέεει ε. Βα. ΙΠ) ίεε οειεὶι Ατὶ1ει1. βεί Ξοὶα.
Π 37, 1δ_24 ϋόετὶίεἱεττ. νεί. ίειτιει· αεμ ειι.ιείϋΙ11·Ι.ίεΙ1ει1 Βετίεὶιί: ίει Ηίετομ. σαν. Εμοίί. 17 (Π 188/9 νειὶ-
ίετεί-Μευεί) μπα αίε Μίτέείὶμμεειτ ίι1 Ωοὶὶ. ειι1ί:ίσ.τ. Ρετίε. Β νἰ 3 (ΕΒΕΣ. 65, 163, 12έί.), Ερίρὶτ. ὶ1:1ει·. 72,
22, 5. 25, 1ο _ 26, 1 (ΠΙ 295, 7Β. 299, 231.), Βο2οι·ι1. ΙΜ 16, 19Π. Πίε Εοττμεὶ εοὶί νοτι Μετίειιε ν. Ατετίιιιεει.
νετίοίζὶέ εεί11, 5ο2οι11. Ιν 22, 6

ΒΚΡΟ ΚΕΕ (δίε Ζ. 2ο μόνοις Ε)

2 γραφέντων ΚΕΕ πραχθέιττων ΒΚΡΟ 5 έμνημονεύσαμεν Β 6 διέβαλον Ε | ὴ › ΚΕ·
12 παντων _ δέ Β- (εκρ. Βε) ί προσδοκούντων Β 13 ἐπειδὴ) έπεὶ δέ Ρ 21 πειοὶτ ὴμῶν 2. Κα. ού Ο
23 ει. Κα ἦ Ε® ἦ Ρ 24 πιστεύομεν _ παντοκρατορα ειπι οόετειτ Κεοαε τιαοὶτεεετειἔειι Κε 25 καὶι
ΒΚΡΟ › ΚΕ 26 πασης: _ αρχῆς ειὶσετ εετίίἕι: Ο 27 τε _ σί Ε (ομετειαὶεττ) 28 ῇκένοντο Β-
μόνου _ ύπό ΒΚ*Ε 29 γέννησιν Κ 3ο μόνον Ε
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καὶ εὶς τα καταχθόνια κατελθόντα καὶ τα ἐκεισε οἰκονομὴσαντα, όν ››πυλωροὶ αδου
ἰδόντες‹‹ έφριξαν καὶ ανασταντα έκ νεκρῶν τη τρίτη ὴμέρα καὶ αναστραφέντα μετα τῶν
μαθητῶν καὶ πᾶσαν ί τὴν οίκονομίαν πληρὼσαντα καὶ πεντὴκοντα ὴμερῶν πληρου-
μένων αναληφθέντα είς τούς ούρανούς καὶ καθε3όμενον έκ δεξιῶν τοῦ πατρός καὶ έλευ-
σόμενον έν τη έσχατη ὴμέρα τῆς αναστασεως τη δόξη τη πατρικη αποδιδόντα έκαστῳ
κατα τα έργα αύτοῦ. καὶ είς τό αγιον πνεῦμα, ό αύτός ό μονογενὴς έπηγγείλατο
πέμι.μαι τῶ γένει τῶν ανθρωπων, τὸν παρακλητον, κατα τὸ γεγραμμένον· ››απέρχομαι
πρός τὸν πατέρα μου καὶ παρακαλέσω τόν πατέρα καὶ αλλον παρακλητον πέμιμει ύμῖν
τό πνεῦμα τῆς αληθείας, έκεῖνος έκ τοῦ έμοῦ λὴψεται καὶ διδαξει καὶ ύπομνὴσει ύμας
παντα‹‹. το δέ όνομα τῆς ούσίας δια τό απλούστερον παρα τῶν πατέρων τεθεῖσθαι,
αγνοούμενον δέ ύπό τῶν λαῶν σκανδαλον φέρειν, δια τό μὴτε τας γραφὰς τοῦτο περιέ-
χειν ὴρεσε τοῦτο περιαιρεθῆναι καὶ παντελῶς μηδεμίαν μνὴμην ούσίας έπὶ θεοῦ είναι
τοῦ λοιποῦ δια τό τας θείας γραφας μηδαμοῦ περὶ πατρός καὶ υίοῦ ούσίας μεμνῆσθαι.
όμοιον δέ λέγομεν τόν υίὸν τῶ πατρὶ κατα παντα ὥς καὶ αὶ αγιαι γραφαὶ λέγουσἰ τε
καὶ διδασκουσι.

Τούτων αναγνωσθέντων ού μακραν ἑγνὼσθη τῶν γραψαντων ὴ πανουργία.
Τῶν γαρ ἐπισκόπων προτειναντων αναθεματισθηναι τὴν αρειανὴν αίρεσιν μετα καὶ
τῶν αλλων αίρέσεων παντων τε έπὶ τούτῳ συνθεμένων Ούρσακιος καὶ Ούαλης κ
σύν αύτοῖς ανένευον. καὶ λοιπόν κατεγνὥσθησαν ὥς ού γνησίως, αλλ” έπ' αναιρεσει
τῶν έν Νικαία πραχθέντων γραψαντες ταῦτα, ῖνα τὴν δυσὥνυμον αίρεσιν αντεισαξωσι.
θαυμασαντες γοῦν έπὶ τοῖς δολίοις αύτῶν ρὴμασι καὶ πανούργω προαιρέσει έλεγον·
ίΐὴμεῖς ού δεόμενοι πίστεως συνηλθομεν (έχομεν γαρ έν έαυτοῖς ύγιαίνουσαν τὴν πίστιν),
αλλ' ίνα τούς αντιλέγοντας τη αληθεία καὶ καινοτομεῖν έιτιχειροῦντας έντρέςμωμεν. εἰ
μέν οῦν ύμεῖς ὡς νῦν αρχόμενοι πιστεύειν ί έγρακματε ταῦτα, οῦπω έστὲ κληρικοὶ αρχὴν
έχοντες τοῦ κατηχεῖσθαι, εἰ δέ τη γνωμη η συνηλθομεν ὴμεῖς ταύτην καὶ ύμεῖς έχοντες
απηντὴσατε, έστω παντων όμοφροσύνη καὶ τας μὲν αίρέσεις αναθέματι αναθεματίσωμεν,
τα δέ τῶν. πατέρων φυλαξωμεν ύπἐρ τοῦ μηκέτι διστρέχειν προφασεις συνόδων απαξ
προλαβόντων τῶν έν Νικαία συνελθόντων καὶ παντα πραξαντων ύπέρ τῆς καθολικῆς
έκκλησίας". αλλα καὶ ούτω τῶν ἐπισκόπων παλιν παντων συνθεμένων ανένευσαν
οί προειρημένοι, καὶ λοιπόν καταγνόντες αύτῶν ὥς αμαθῶν δολίων τε καὶ μαλλον αἱρετικῶν
τη μέν έν Νικαία γενομένη συνόδῳ συνεψηφίσαντο παντες καὶ ταύτη παντες έκριναν
αρκεῖσθαι, τούς δέ προειρημένους Ούρσακιον καὶ Ούαλεντα Γερμίνιον Αύξέντιον Γαιον
Δημόφιλον αίρετικούς απέφηναν καὶ καθελόντες αύτούς ὥς μὴ όντας αληθῶς Χριστια-
νούς, αλλ' 'Αρειανούς έγραψαν ί κατ' αύτῶν ”Ρωμαιστὶ μέν, έρμηνευθέντα δέ Ἑλληνιοτὶ
κατα δύναμιν ταῦτα·

Β. 9.

1 Ιοὶσ 38, 17 7 ]οὶ·ι. 14, 13. 16. 17. 26 178. Αμείϋὶιτὶίοὶτε δοὶτίίαετμοε αετ νει·ὶ1ειι:ιαίι.ιι·ιεεει:
διιὶρ. δεν. εὶ:ιτοι:ι. ΙΙ 41; Μετε. εί: Ρειμεέ. Ιίὶσ. ρεεε. 14ίῖ. (ΕΒΕΙ. 35, 1οἱ.); ὶιίετ. ο. 1ο. 11 22 Πίε Αμί-
ίεεειιμε αει· Οτμρρε ιιιιι νε.ὶει:ιε αοαεε τειειτι Εοὶὶ. 2.ι1ι:ίαι·. Ρατίε. Α νί (ΕΒΕΙ. 65, 871.) ί1ι αε111 Βοίιτείδοπ
αεε ναίεοε σει Κοοεέσπτίμε ειίεαετεεὶεἔτ 32 Ζι.ι αεμ Νειι1·ιει1 νεί. αεε Πεὶιτετ δ. 238, 35 Β. Πεαιορὶτίὶυε
ν. Βετόει. (νεί. 5. 2ο5, 14 Νοτε) ίείτίι: ίι1 αειτι Πείετεί: είετ Ξγτιοαε ι.ιι1εὶ ὶσεἕεἕιτεέ ει1ι:ὶ:ι εοειετ ι1.ίοΙ1ί:. Ατὶιειο. ι1ει11ιέ
Ιτίει· μπα ίι1εείι1ει11Τε:‹τ αεε Πεὶετετεε (Β. 238, 36) ειιιεὶτ Αμκεπτίμε ν. Με-ιίίειια εεἔεει αεμ Ιατείιτίεεὶιετι ννοιτὶεμτ
(ΟΒΕΙ. 65, 97, 1). Πε Αμκεμτίμε νοιι αετ Οιπιρρε μπι Βει.είὶίι.ιε ν. Ατιεγτε 36ο (σοεὶτ ίι1 Κοοεέεοτίμορεί)

ΒΚΡΟ ΚΕ (δίε Ζ. 35 ταῦτα Ε) _ὶ Ω _

1 χθόνια Ε | οίκονομὴσαντα ΒΚ δοὶετ. οίκονομὴσοντα ΡΟΚΕ` 4 τούς ΚΕ › ΒΚΡΟ 6 μονο-
γενὴς ΒΚΡΟ μονογενὴς τοῦ θεοῦ 'ίησοῦς Χριστός ΚΕ Ξοὶετ. νἔί. 8. 259, 1ο 7 τόν] τό Ε 1ο παρα
ΒΚΡΟ ύπό ΚΕ 11 τοῦτο αορρείέ Ε (δείτεσννεεόεεί) 12 είναι έπὶ θεοῦ _ Ρ 13 μηδαμῶς Κ
18 τε ΚΕ δέ ΒΚΡΟ 25 έχοντες: › Ε 26 έστω π Ε 29 παλιν ΚΕ › ΒΚΡΟ 3ο λοιπῶν Β
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Πε εγτιοαιε 1ο,1_7 (δεὶιτείὶσεμ αει· δγποαε νοιι Κίειιίσί 359). 23?

'Αντίγραφον έπιστολῆς παρα τῆς συνόδου πρός τόν Αῦγουστον
Κωνσταντιον

“Εκ τε τῆς τοῦ θεοῦ κελεύσεως καὶ τοῦ τῆς σῆς εύσεβείας προσταγματος τα παλαι
δογματισθέντα γεγενῆσθαι πιστεύομεν. είς γαρ Ἄρίμινον έκ πασῶν τῶν πρός δύσιν

ε πόλεων είς τὸ αύτό παντες οί ἐπίσκοποι συνὴλθομεν, ίνα καὶ ὴ πίστις τῆς καθολικῆς
έκκλησίας γνωρισθη καὶ οὶ ταναντία φρονοῦντες έκδηλοι γένωνται. ὥς γαρ έπὶ
πλεῖστον διασκοποῦντες εύρὴκαμεν, αρεστὸν έφανη τὴν πίστιν τὴν έκ παλαιοῦ δια-
μένουσαν, ὴν καὶ οί προφῆται καὶ τα εύαγγέλια καὶ οί απόστολοι δια τοῦ κυρίου ὴμῶν
”ίησοῦ Χριστοῦ έκὴρυξαν, τοῦ καὶ τῆς σῆς βασιλείας φρουροῦ καὶ τῆς σῆς ρὥσεως προστα-

ιιι του, ίνα ταύτην κατασχόντες φυλαξωμεν καὶ φυλαττοντες μέχρι τέλους διατηρὴσωμεν.
ατοπον γαρ καὶ αθέμιτον έφανη τῶν όρθῶς καὶ δικαίως ὥρισμένων τι μεταλλασσειν καὶ
τῶν έν Νικαία κοινη μετα τοῦ ἐνδοξοτατου Κωνσταντίνου τοῦ σοῦ πατρός καὶ βασιλέως
έσκεμμένων, ὥν ὴ διδασκαλία καὶ τό φρόνημα διὴλθέ τε καὶ έκη ρύχθη εὶς πασας ανθρωπων
ακοας τε καὶ διανοίας, ὴτις αντίπαλος μόνη καὶ όλετὴρ τῆς 'Αρείου αἱρέσεως ύπῆρξε,

15 δι' ὴς ού μόνον αύτη, αλλα καὶ αί λοιπαὶ αὶρέσεις καθηρέθησαν, έν όντως καὶ τό προσ-
θεῖναί τι σφαλερόν καὶ τὸ αφελέσθαι τι έιτικίνδυνον ύπαρχει, ὥς, είπερ τι θατερον γένοιτο,
έσται τοῖς έχθροῖς αδεια τοῦ ποιεῖν απερ βούλονται. 'όθεν Ούρσακιός τε καὶ
Ούαλης, έπειδὴ έκπαλαι μέτοχοί τε καὶ σύμφωνοι τοῦ αρειανοῦ δόγματος ὴσαν καθε-
στηκότες καὶ τὴς ὴμετέρας κοινωνίας χωρισθέντες απεφανθησαν, ὴς ίνα μετασχωσιν έφ'

20 οίς ἐαυτοῖς σννεγνὥκεισαν πλημμελὴσαντες μετανοίας τε καὶ σνγγνὥμης ὴξίουν τυχεῖν,
ὥς καὶ τα έγγραφα τα ύπ' έκείνων γεγενημένα μαρτυρεῖ, δι' ὥν απαντων φειδὼ
γεγένηται καὶ τῶν έγκληματων συγγνὥμη (ὴν ό καιρός καθ' όν ταῦτα ἐτιρατ-
τετο, ότε έν Μεδιολανῳ τό συνέδριον της συνόδου συνεκροτεῖτο, συμπαρόντων δὲ καὶ
τῶν πρεσβυτἐρων τῆς τῶν “Ρωμαίων έκκλησίας), ἢνωκότες δέ αμα καὶ τόν μετα τελευ-

25 τὴν αξιον μνὴμης Κωνσταντῖνον μετα πασης ακριβείας καὶ έξετασεως τὴν συγγραφεῖσαν
πίστιν έκτεθεικότα. ἐπειδὴ δὲ ὡς έξ ανθρώπων έγένετο βαπτισθεὶς καὶ πρός τὴν όφει-
λομένην είρὴνην ανεχώρησεν ατοπονί είναι (ένομίσαμεν› μετ' ἑκεῖνόν τι καινοτομεῖν
καὶ τοσούτους αγίους ὁμολογητας, μαρτυρας, τούς καὶ τοῦδε τοῦ δόγματος συγγραφείς
τε καὶ εύρετας ύπεριδεῖν, οίτινες κατα τὸν παλαιὸν ί τῆς έκκλησίας θεσμόν όπαντα

30 φρονοῦντες διαμεμενὴκασιν, ῶν ό θεός τὴν πίστιν καὶ είς τούς σσύς χρόνους της βασιλείας
μετέδωκε δια τοῦ δεσπότου ὴμῶν 'ίησοῦ Χριστοῦ, δι' ού σοι καὶ τό βασιλεύειν ούτως
ύπῆρξεν, ὥς καὶ τῆς καθ' ὴμας οἰκουμένης κρατεῖν. παλιν γοῦν οί έλεεινοὶ καὶ οίκτροὶ
τῶ φρονὴματι αθεμίτῳ τολμὴματι τὴς δυσσεβοῦς φρονὴσεως κὴρυκας έαυτούς ανὴγγειλαν
καὶ έπιχειροῦσιν ανατρέπειν παν αληθείας σύνταγμα. ὥς γαρ κατα τό σόν πρόσ-

35 ταγμα τό συνέδριον της συνόδου συγκεκρότητο, κακεῖνοι τῆς ὶδίας απατης έγύμνουν τὴν
σκέκμιν. έπειρῶντο γαρ πανουργία τινὶ καὶ ταραχη προσφέροντές τι καινοτομεῖν

Οί? ῃς.

εκίεοτιιιπμιτίείετὶ ννιιταε (ΕΒΕΙ. 65, 45, 15), αειιτ 111211 αίε Μετμτίείὶιιιιρ αεε Πεπισρὶτίὶμε ‹.ὶειι·ιιίι: 2ι.ιεει1:ιι11ει.ι-
ετεὶίειι (νεί. Ερίρὶι. ὶαειετ. 76, 3; ΠΙ 344, 7: Μετιορὶτίὶμε = Πεπιορὶιίὶμε). Εε ίετ ι1ίεΙττ μσνναὶιτεεὶτείμὶίοὶτ,
αεβ Ατὶιειι. εείτιε ΝεοΙ1.ιτεὶιι:ει1 ίίὶσει· αίε δνιτοόε νοτι Κίιτιίοί αιιτεὶτ αίε Οτμρρε εὶεε Βειείὶίμε ειτιρίίτιἔ. Πίε
ὶσείεὶειτ Νειιπειι αεε Αιισεεειτίιιε ι.ι. Πειτιορὶιίὶμε ττιιη Ατὶτ. ειμί Οτμοό ερατετει· Βεεοόὶϋεεε ίμ ‹1ει1 Τεκτ είει
1 Πει· Βτίεί αετ δνμοαε (Χοτεει ε. Βα. ΠΙ) ίεε ίι11 Ιειτείμίεεὶτειτ Οτίἕίιταὶ ετειτὶε εὶσκνείείτειια ίιι ΕοΙΙ.ε1ιτίσι·.
Ρετίε. Α Μ 1 (ΕΞΕΙ. 65, 78) ϋὶσετίίείετέ. Αμε Ατὶιειτι. ίίὶτει·ι·ιειΙπτι είειι Βτίεί: δοὶιτ. Π 37, 54-74, ίετοετ:
Εοεοιτι. ΙΧ” 18, Τὶιιτὶί. ίι. ε. ΙΙ 19, 1_ι3 Πειτιιιτι: 21. 7. 359, νρὶ. Β. 238, 33 Νοέε

ΒΚΡΟ Κ

1 α. Κα. ιἶ Ρ 3 τοῦ: Κ® τόν Κ* ί εύσεβείας] εύλαβείας Β Ισ μέχρι τέλους φυλαττοντες _Ρ
24 ἐγνωκότες 2ι.ι ὴξίουν, αεε Ηεμρτνετδ ίεε 27 (ένομίσαμεν) Ορ. σε-ιεΙ1 Τὶιεὶε. (Η. Εεεε), νεί. ριι-
τειιουε Ηιὶ. 28 ὶίόει· τοσούτους: τε Β 33 τολμὴμοτι) φρονήματι Κ 35 τό › Β ί συν-
εκρότητο Β 36 προφέροντες Κ
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238 Πε ενπσαίε 1ο,7_1ι, 1 (δοίττείίσειτ α. Ξγσοαε νοιτ Κίιτιίτιί 359).

τῆς τοιαύτης έταιρίας τούς συναλισκομένους εύρόντες Γερμίνιον, Αύξέντιον καὶ Γαιον
τούς τὴν έριν καὶ διχοστασίαν έμποιοῦντας, ὥν ὴ διδασκαλία μία μὲν οῦσα παν πλῆθος
βλασφημιῶν ύπερβέβηκεν. ὥς δέ συνεῖδον ούχὶ τῆς τοιαύτης προαιρέσεως όντας οῦτε
όμογνωμονοῦντας έφ' οίς κακῶς έφρόνουν, είς τὸ ονμβούλιον ὴμῶν μετὴγαγον έαυτούς
ὥς δοκεῖν έτερόν τι γραφειν· ὴν δέ ό καιρός βραχύς ό καὶ τας γνὥμας αύτῶν ἐξελέγχων. ε
ίνα οῦν μὴ τοῖς αύτοῖς αεὶ τα της έκκλησίας περιπίπτη καὶ ταραχὴ καὶ θόρυβος καλιν-
δούμενος απαντα σνγχέη, βέβαιον έφανη τα παλαι διωρισμένα έννομα καὶ αμετακίνητα
διαφυλαττειν, τούς δὲ προειρημένους της ὴμετέρας κοινωνίας αποκεχωρίσθαι, δι' ὴν
αἰτίαν τούς αναδιδαξαντας πρέσβεις πρός τὴν σὴν έπιείκειαν απεσταλκαμεν τὴν γνὥμην
τοῦ συνεδρίου δια τῆς έιτιστολῆς μηνύσοντας. τοῖς δὲ πρέσβεσι πρό γε παντων
τοῦτο παρεκελευσαμεθα τό τὴν αλὴθειαν ί πιστὥσασθαι έκ τῶν παλαι αρχαίων καὶ
δικαίων όρμωμένους· οί καὶ τὴν σὴν αναδιδαξουσιν ὁσιότητα ότι ούχ ὥσπερ έφησαν
Ούρσακιός τε καὶ Ούαλης έσται είρὴνη, είπερ τι τῶν δικαίων ανατραπείη. πῶς γαρ
είρὴνην οίόν τε αγειν τούς τὴν είρὴνην καταλύοντας; μαλλον γαρ έρις καὶ ταραχὴ έκ
τούτων σύν ταῖς λοιπαῖς πόλεσι καὶ τη τῶν 'Ρωμαίων έκκλησία γενὴσσται.

Διό δὴ ίκετεύομεν τὴν σὴν έιτιείκειαν, ίνα προσηνέσιν ακοαῖς καὶ γαληναίω βλέμματι
τούς ὴμετέρους πρέσβεις αθρὴσειας μὴτε πρός ύβριν τῶν τετελευτηκότων καινόν τι μεταλ-
λαττειν έπιτρέψειας, αλλ' έασης έμμένειν ὴμας τοῖς παρα τῶν προγόνων όρισθεῖσί τε
καὶ νενομοθετημένοις, ούς απαντα μετα αγχινοίας τε καὶ φρονὴσεως καὶ πνεύματος αγίου
πεποιηκέναι φὴσαιμεν αν. τα γαρ νῦν παρ' έκείνων καινοτομούμενα τοῖς μέν πιστεύ-
σασιν απιστίαν έμποιεῖ, τοῖς δέ απιστοῦσιν ὥμότητα. ίκετεύομεν δὲ έτι, ίνα κελεύ-
σης τούς ἐπισκόπους τούς έν ταῖς αλλοδαπαῖς διατρίβοντας, ούς καὶ τό τῆς ὴλικίας
έπίπονον καὶ τό τῆς πενίας ένδεές τρύχει, τὴν είς τα οίκεῖα ανακομιδὴν ραδίαν ποιὴσα-
σθαι, ίνα μὴ έρημοι τῶν έπισκόπων αφωρισμένων, αὶ έκκλησίαι διαμένωσιν. έτι δέ
πρός απασι καὶ τοῦτο δεόμεθα, ίνα μηδὲν μὴτε έλλείπη τῶν προυπαρξαντων μὴτε
ί πλεονα3η, αλλα παντα αρρηκτα διαμείνη έκ τῆς τοῦ σοῦ πατρός εύσεβείας καὶ είς τὸν
νῦν χρόνον διαφυλαιτόμενα, μὴτε λοιπόν ὴμας μοχθεῖν καὶ τῶν οίκείων παροικὴσεων
αλλοτρίους έπιτρέφειας γίνεσθαι, αλλ' ίνα οί ἐπίσκοποι σύν τοῖς ίδίοις λαοῖς μετ' είρὴνης
εὶς εύχας τε καὶ λατρείας σχολὴν αγοιεν ίκετεύοντες ύπἐρ τῆς σῆς βασιλείας καὶ σωτηρίας
καὶ εὶρήνης, ὴν ὴ θειότης σοι είς τό διηνεκές χαριεῖται. οί δέ ὴμέτερσι πρέσβεις τας τε το
ύπογραφας καὶ τας τῶν έπισκόπων προσηγορίας κομί3ουσιν, οίτινες καὶ έξ αύτῶν τῶν
θείων γραφῶν τὴν σὴν αναδιδαξουσιν ὁσιότητα.
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Έως προσηκον ην καὶ δυνατόν, αδελφοὶ τιμιὥτατοι, ὴ καθολικὴ σύνοδος καὶ ὴ
αγία έκκλησία τη ίδία ύπομονη καὶ ανεξικακία ὴνεγκεν ούκ αγενῶς Ούρσακιον καὶ Ούαλην 55
καὶ Γαιον καὶ Γερμίνιον καὶ Αύξέντιον, οίτινες αλλοτε αλλα φρονοῦντες πασας τας έκ-
κλησίας συνεταραξαν, οί καὶ νῦν έιτιχειρῆσαι τετολμὴκασι τόν αίρετικόν λογισμόν τη
τῶν όρθοδόξων πίστει συναψαι καὶ διαλῦσαι τὴν έν Νικαία σύνοδον, ὴτις αντίμαχος
ύπαρχει τη τῶν 'Αρειανῶν αὶρέσει, έξωθεν ἰδίαν τινα καὶ αλλοτριωτατην της αγιω-

33 Πεε Ξγτιοαεὶτὶεὶετετ (Νοί:ε11 5. Βα. ΠΙ) ίεε ίι·11 Ιειτείτιίεοὶιειι Οιςίἕίτιειί νοίὶεταιταίἕ ί11 Ωοίί. ειι:ιί;ίε.1·. Ρειτίε.
Α ΙΧ 3 (ΟΞΕΙ. 65, 96) ίίὶσετίίείειτ ι.ι11α ειιιί αει: 21. 7. 359 αετίειτ.

ΒΚΡΟ Κ

7 ὥρισμένα Κ δοίετ. Ξο2οει1.Τὶ1ι·1τ. 9 αναδιδαξοιττας Κθ 1ο πρέσβευαι ΒΟ 12 ὸσιότητα7Κ°..
αθεότητα Κ. 14 αγἰιἑήέχειν Ρ 25 ἐλλίπη Κ 26 πλεονα3η Κ Ξοὶα. 3σ2ο111.ίΤΙ1ατ.
πλεονα3οι ΒΡΟΚ '35 αγενῶς Β αγεννῶς ΚΡΟ Κ
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τατης έκκλησίας συγγραφεῖσαν πίστιν προσφέροντες, ὴντινα ὴμας δέξασθαι αθέμιτον
ὴγησαμεθα. ί έκπαλαι γαρ ούτοι αὶρετικοὶ όντες καὶ ταναντία φρονοῦντες καὶ νῦν
απεδείχθησαν, ούς πρός τὴν ὴμετέραν κοινωνίαν συνελθεῖν ούκ έττιτρέιτομεν τη ίδία φωνη
παρόντας αύτούς κατακρίναντες καί καθαιροῦντες. νῦν τοίνυν όπερ δοκεῖ αποφὴνασθε,

5 ίνα ένός έκαοτου ὴ γνῶσις έκ τῆς ύπογραφῆς είη βέβαιος. όμοθυμαδόν οί έττίσκοποι
φασκομεν· 'οί προειρημένοι αθροὶ καθαιρεθῶσιν, ίνα ὴ καθολικὴ πίστις ἐν είρὴνη
διαμείνη".

Καὶ τα μέν έν τη 'Αριμίνω πραχθέντα ταχεῖαν καὶ τοιαύτην έσχε τὴν διαλυσιν.
ούδεὶς γαρ έκεῖ διεφὥνησεν, αλλα παντες συμφὥνως έγραψαν τα δόξαντα καὶ τούς Ἄρεια-

ιν νούς καθηρησαν.
Τα δέ έν Σελευκεία τη Τραχεία γενόμενα ταῦτα έστι. μὴν μέν ὴν ό κατα 'Ρωμαίους

καλούμενος Σεπτέμβριος, κατα δέ τούς Αῖγυτιτίους Θωθ καὶ κατα Μακεδόνας Γορπιαῖος
καὶ ὴμέρα ις” τοῦ μηνός κατ, Αίγυτιτίους, είς ὴν συνέδραμον παντες οί κληθέντες
συνελθεῖν· ὴσαν δέ κακεῖ που ρξ”. πολλῶν δὲ όντων τῶν έν αύτοῖς κατηγορουμένων

15 καὶ τῶν κατηγορούντων βοὼντων κατ' αύτῶν 'Ακακιος καὶ Τίατρόφιλος καὶ Ούρανιος
ό από Τύρου καὶ Εύδόξιος ό έπεισπηδησας τη Ἄντιοχέων έκκλησία Λεόντιός τε καὶ
Θεοδόσιος καὶ Εύαγριος καὶ Θεόδουλος καὶ Γεωργιος ό διωχθεὶς από τῆς οἰκουμένης
πραττουσί ί τι κακοῦργον. φοβηθέντες γαρ τούς κατ' αύτῶν παρα τῶν κατηγόρων
έλἐγχους προσελαβοντο τούς αλλους τῆς 'Αρείου μερίδος τούς εἰς αύτό τοῦτο μισθωτούς

20 είς ασέβειαν γινομένους καὶ κατασταθέντας παρα Σεκούνδου τοῦ καθαιρεθέντος παρα τῆς
μεγαλης συνόδου, από μὲν τῆς Λιβύης Στέφανον καὶ Σεραν καὶ ί-ίολυδεύκην κατηγορου-
μένους έπὶ διαφόροις έγκλὴμασι καὶ λοιπὸν Τίαγκρατιον καί Τίτολεμαῖον Μελιτιανόν
τινα· καὶ σχηματισαμενοι δῆθεν περὶ πίστεως 3ητεῖν ούκ έλανθανον τούς κατηγόρους
δεδιότες. καὶ τὴν αῖρεσιν έξεδίκουν καὶ λοιπὸν έσχίσθησαν. καὶ οί μὲν μετα τῶν περί

έϋ 'Ακακιον ὴσαν ῦποτιτοι καὶ όλίγοι παντελῶς, οί δέ αλλοι τό πλῆθος ὴσαν. οί μὲν οῦν

11 ίἶόετ αίε δγποαε ίπ Ξεὶεμὶιιίε ίίεεεπ Βειιοόέε νοτ 'δεί δοία. Π 39, 5α. δοεοιτι. ΙΜ 22 εμε Ξερίπμε' Αὶετεπ-
ρμδὶίίεετίοπ, Ρὶ·ιί1οει:. ΙΜ 11, Ηὶίατὶιιε οοπαε Εοπετ. 12_14 (Π 572 Ε. Μεέίεί), δμίρ. δεν. Οὶ·ι.ι·οπ. Π 42,
Τὶτατ. Ι1.ε. ΙΙ 26, 9α., Ερίρ11.Ι1ειε1·.73, 235. (ΠΙ 2968.). Ατίτεπ. Μίττεαμπεεπ είπα εὶπ ειιθετεί αίίιττίεει·
Βετίεὶιτ 13 Πατιιπι αεε Ζι.ιε2.ι1ιι:ι:ιεπι:ι·ὶέτε αετ δνποαε: 14. 9.359. Πίε Ζείτί αετ Τεὶ1ι1ε11π·1ε1·: ννίε
Αι:Ι1ε11. εμείτι δοίια. ει. 2. Ο., Τίτιαε.: 15ο, νεί. Οι1111π1ετι1ε Ξ. 138. Πίε Ζεὶιί δεί Αατεπ. νιιίτα εμττεαετι
15 Πει· Βετίοίιι: ίεε είπεείτίε ἔεἔεπ αίε ῦτμρρε ιιτπ Αίεείείοε εετίεὶατετ. Αι1ίί”ε.ὶΙε11αε1·ννείεε πεππὶ: Ατίτ. πίεὶιτ
είι:ιει:ι Νειτιεπ εμε αετ Οτιιρρε 11111 Β2.εί.ίίι.ιε ν. Απεγτει.. Ζ11 αεπ Νειτπεπ νεί. Ξ. 240, 7 Νοὶε 2ο Αί:Ι1. ὶ:ιε-
τίεὶιτεί: ε.ίεο πμτ ίίὶσετ αίε εμε ίίεγρτετι Αὶτειὶαοε ίσείεείετεέεπεπ Βίεοίαόίε. Πεε ίετ αίε εί1:ι2ίεε ννεττνοὶὶε Νεοδ-
1·ίεί:ιί: ϋόετ αίε δνποαε _ Ξεεππαπε ν. Ρτοὶειτιαίε, νεί. Ι1ίεὶ:. Α1·ίε.ι:ι. 65 Ξ. 219, 3 21 δτερί:ιε.11ι1ε ν. Ρτοίε-
ιπαίε, Ερίρί1.Ι12ε1·.73, 26,4 (ΙΙΙ 3οο, 17) νεί. 11ίετ.Α1-ίαπ. 65 5. 219, 4, ννατ σι.ιοί1 36ο ίπ Κοπετεπτίπορεὶ,
Τὶιαὶ. ί:ι. ε. ΙΙ 28, 3 _ Ξεπε ν. Ρετείτοπίοπ, Ερίρίτ. 73, 26, 2 (ΠΙ 3οο, 8), ννοίὶτε ι.ιπ:ι 357 Αεέίμε 2ι.ιι:π Βίεοὶιοἱ
ννείί1ε1ι, ΡΙ1.ί1οεί:. ΙΙΙ 19, εείιόττ ί.ίδετί:ιειι.ιρτ 2111· Οτιιρρε ι1111 Αεαιιε, ΡΙ1ίΙοεί:. ΜΠ 6, ΜΠΙ 2; νντιταε 36ο ίπ
Κοπετειπτὶπορεὶ εΧΙ¬1οι1:ι1:πι1ι:ιί2ίε1τ, Τί1αὶ:. Ι1. ε. Π 28, 3; Ρὶ:ι.ί1οεί:. Μ 4 (69, 7) _ Ροὶναειιίεεε, Αεγρέ. Βίεεὶιοί,
αεεεεπ δίε: ίπ αετι Ππι:ε1·εεὶ11·ίἱ1ε1ι δεί Ερίρὶι. 73, 26, 6 (ΠΙ 3οο, 29) 2ι.ιεεείε.ὶ.ὶε11 ίεε 22 Ρεπετατίιιε
ν. Ρεὶμείιιεπ, Ερίρὶι. 73, 26, 6 (ΠΙ 3οο, 3ο), ννειτ εοὶτοπ ί.ι1 5ί.ιτ11ί11π1 359; ΟοΙ1. ειπτίατ. Ρειτίε. Β ΜΙ 3 (ΩΞΕΙ.
65, 163, 15); ΞοΙι1τ.ΙΙ 29, 2; Ερίρέι. 73, 26, 1 (ΠΙ 299, 27) _ Ρὶτοίειπαιιε ν. Τὶ111:ιι1ίε (211 διείὶε αεε νετ-
τιτεὶιεπεπ δετπρίοπ), Ερίρὶτ. 73, 26, 7 (ΠΙ 3ο1, 5) 24 ίἔίσει· αίε ὶσείαεπ Ρε.1·ί:είει1: δοὶετ. ΙΙ 39, 15α.
Πίε Οτσρρε ι.ι1π Οεοτε ν. Ι.ε.οαίεεε (Βεεί.ὶ.ίι1ε Ιιειεει ετετ ερατετ) ννειτ ίπ αετ Με111·2ε1:ιΙ, νεί. Οπωιπετμε Ξ. 14ο Ι.
Αμί Μοτεεὶαὶαἔ αεε δίὶναπμε ν. Τατεμε Βεοείιίοβ αίε Θιτιρρε αίε Α11ετΙ1ει1ι:ιι.ιι1ε αει· επτίοείτεπίεεέιεπ Εοιττιεὶ
νοο 341 (ι.ι11τει:ι ‹:. 23) 2.15 νε1·ίσί1:ια.ὶ.ίεί1ε1π δ5τι:ι:ιίσοὶ, δοία. Π 39, 19_2ο. ΑΙ1;-ιίείοε Ιεὶ:ιι:ιτε αίεεεπ ΒεεεΙ11ι.1Β αὶσ
μπα ετὶίεα ιπίτ εείπει· Οτιιρρε είπ Μοτμεει 2ι1ἕι1ι:ιετεπ αεε δγτειδοίε νο11 $ί1·ι11ίι.ι111 359 (Ερίρὶι. 73, 2 5; ΙΙΙ 298;
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240 Πε ενποαίε 12,4_13,2.

περὶ 'Ακακιον αποχρησαμενοι τῶ τῆς απονοίας θρασει τέλεον ὴρνοῦντο τα έν Νικαία
γραφέντα καί τὴν σύνοδον διέβαλλον, οί δὲ αλλοι (τό πλῆθος δέ ὴσαν ούτοι) τα μὲν
αλλα παντα τῆς συνόδου απεδέχοντο, μόνην δὲ τὴν τοῦ όμοουσίου λέξιν ὥς έκ τῆς
ασαφείας ύποπτον έιτροφασί3οντο. ἐγχρονι3όντων τοίνυν έν τῶ τόπῳ καὶ τῶν μὲν
κατηγόρων έπικειμένων, τῶν δἐ κατηγορουμένων φευγόντων καὶ δια τοῦτο πλέον έν
ασεβείαις έξαγομένων καὶ βλασφημούντων εὶς τόν κύριον ὴγανακτησε τό πλῆθος τῶν
ἐπισκόπων καὶ καθηρησαν μὲν 'Ακακιον Τίατρόφιλον Ούρανιον Εύδόξιον καὶ τόν από
ύποδεκτῶν Γεὥργιον καὶ αλλους από τῆς Ἀσίας, ί Λεόντιον καὶ Θεοδόσιον, Εύαγριον
καί Θεόδουλον, ακοινωνὴτους δέ πειτοιὴκασιν Άστέριον, Εύσέβιον, Αύγαρον καὶ Βασι-
λικόν καὶ Φοῖβον καὶ Φιδὴλιον καὶ Εύσταθιον καὶ Εύτύχιον καὶ Μαγνον. τοῦτο δέ
πεττοιὴκασιν, ἐπειδὴ κληθέντες απολογὴσασθαι έφ” οίς αύτῶν πλεῖοτοι κατηγόρουν
ούκ απὴντησαν. καὶ ὥρισαν οῦτω μένειν αύτούς, έως αν απολογησαμενοι δείξωσιν
ἐαυτούς καθαρούς από τῶν έττιφερομένων αύτοῖς έγκληματων. γραψαντές τε εὶς τὴν
έκαστου παροικίαν τὴν κατ” αύτῶν γενομένην κρίσιν ανῆλθον παρα τόν ασεβέστατον
Αῦγουστον Κωνσταντιον απαγγελοῦντες αύτῶ τα πεπραγμένα· ταύτην γαρ είχον
πρόσταξιν. καὶ τοῦτο τέλος γέγονε καὶ τῆς έν Σελευκεία συνόδου.

Τίς τοίνυν ούκ αν αποδέξαιτο μέν τὴν εύλαβειαν τῶν ἐν τῇ 'Αριμίνω συνόδῳ
συνελθόντων έπισκόπων; οί τοσοῦτον καματον όδοῦ καὶ θαλαττης κινδύνους ύπέμειναν,
ῖνα τούς μὲν φρονοῦντας τα 'Αρείου καθέλωσι, τούς δὲ τῶν πατέρων όρους ακεραίους
φυλαξωσιν όσίως καὶ κανονικῶς τοῦτο βουλευσαμενοι. ὴγεῖτο γαρ έκαστος αύτῶν, εἰ
λύσαιεν τα τῶν πρό αύτῶν, πρόφασιν διδόναι τοῖς μετα ταῦτα, ὥστε λῦσαι τα παρ”
αύτῶν νῦν γινόμενα. τίς δέ ούκ αν καταγνοίη τῆς εύχερείας τῶν περὶ Εύδόξιον καὶ
Ἄκακιον, οί τὴν τῶν έαυτῶν πατέρων τιμὴν προπίνουσι τη πρός τούς Ἄρειομανίτας
σπουδη καί χαριτι; ποία γαρ πίστις τοῖς παρ' αύτῶν γινομένοις, εί τα τῶν προτέρων
καταλύεται; ὴ πῶς 'πατέρας' όνομα3ουσιν ούς ὶδιεδέξαντο, ὥν αύτοὶ τῆς γνὥμης κατ-

ε. ππτεπ ο. 29). Είπ ὶεὶατεε Βίὶα ίίὶσετ αίε Ηειιιρίτετείετιίεεε είδε Ατίιεπ. π.ίσί:ιι:. Ξεὶ1ι.νε1ίίείτ ὶτειὶσεπ εείαε Ι..εεετ
αετ Ξείττίίτ ιτιεὶττ είε εί.ι1ε1ι Αὶιεεὶιειι εεεετι Αίεείείοε ει1ί:ι1ο11ιι:ιιεπ, αίε Ετείἕτιίεεε ίιτι εί112εΙ11ει·.ι ίπτετεεείετεπ
ινεαει· αετι Μετίεεεει· ποεὶι αετι Ι.εεετ 3 Πίε Αδίείιπυπε αεε όμοούσιος αι.ιτεί1 αίε Οτιιρρε ι.ιιτι Βεείὶίιιε
ίεε πιιι· ί:ιίε1· ὶσεεεμετ. Βεείίίιιε ὶτεττε εείιοιιι ὶτίίίιετ εείτι· επτεοὶτίεαεπε Βεαεπίιιεπ εεεεπ αεε Μίίοτί: εεὶτεπα
εεπιεείιτ: Ερίρίι. ίτεετ. 73, 11, 1ο (ΙΙΙ 284, 5); Ηίίεαίυε αε ενο. 81 (ΙΙ 5ο8/ο9 Μεαεί), μπα νοι· είίειτι
ιιπτεπ ο. 41, 1 (Ξ. 291, 27 Π.) 7 Πίε Αί:ιεετ2ι1ι:ιεει1 ιιπα Ε1αεοι:ι:ιι1:ιι.ιι1.ίίε2.ι:ίοι1ει:ι ννπταεπ ειτι ίετιτεπ Τεεε
νοτεεποι:ι1ι:ι·ιει:ι, Ξοὶετ. ΙΙ 4ο, 36. 43, ί·ι.ὶε1· ει1εί1 αίε Είστε αετ ε.ὶ:εεσεί:2ὶ:ει:ι Βίσοὶπόίε (4ο, 45 ίεε Αἐίτιεπ.
ει:ιἐι1οιτ11:ι:ιει:ι). Ζ11 αετι Νειτιετι νεί. Ερίρίι. ί:ιε1ε1·. 73, 26 (ΙΙΙ 3οο); Αὶτεὶείοε ν. Οαεετεε, Ρααορόίὶοε ν.
Ξίεγτίιοροὶίε, Πτειτιίοε ν. Τγτιιε, Ειιαωαοε ν. Απτίοοέιίεο (Θεττπεοίίτείε) 8 Οεοτε ν. Αίεκαπαίιεπ,
νεί. ὶτίετ.Α1·ίειτι. 75 Ξ. 224,29 _ Ι.εο11τίι1ε ν. Ττίροίίε (Ι.γα.ίε), τιαοίτ Ρίιίίοεέ. ΜΙΙ 6 επτεεὶιίεαεπετ Α11-
ὶαειπἕετ α. Αετίμε _ Τίτεοαοείιιε (εο ευοίτ Ξοίετ. Ξυὶρ. Ξεν. ΙΙ 42, 6. Ερίρί1.) ν. Ρίτίίεαείρίτίει. (Ι.ναίε1),
Ετευπα α. Αετίυε: Ρίιίίοετ. ΜΙΙΙ 3. 4 _ Ευαἔτίμε ν. Μίτγίεπε, ννατ Βετείτε ίπ Ξί1τι:ιίι.11π 357 (ΕΞΕΙ.
65, 17ο, 6) 9 Τίιεσαιιί ν. Οίιαίτατοροί (Ρίιτγείε) _ Αετετίυε, μπδεὶεεππὶ, πιιι· ίιίει· _ Εμεεδ ν.
Ξεὶειιείε., ννεἕεπ εείπετ Μετμιτείίμπἔ 36ο νεί. Ρὶτίίοετ. Μ 3 (68, 6), ίεί ι:ι.ίι:ὶ1ὶ: αετ νοπ Ξεὶσεετε _ Αιιεετοε ν.
Κγτοε 9/1ο ΒεείΙίΙεοε, οί: = Βειείίίυε ν. Κειιιπίαί (Ι.ναίει)? _ 1ο Ρίτοίίσοε ν. Ροὶνείταὶεπαοε (Ι.γα.ίει);
νεί. Ρὶτίίοετ. ΜΙΙΙ 4 _ Είαεὶίυε, υπίσεὶιεππτ, πμτ ὶ:ιίετ _ Ειιετειτίτ.ίι1ε, επτννεαετ αετ νοπ Ερίρίιειπείε.
(Ξντίε) οαετ αετ νοπ Ρίιιστπί μ. Ξίανιποί (Ι.γοία) _ Μεετιιιε ν. Τί:ιει:ι1ί5εί (Ρίττνείε). Πίε ιτιείετεπ
αει· Θει:ιει11.ι1ί:ε11 είπα ει.ι.ιεὶ1 εοπετ ὶσεεευετε Ετευπαε αεε Αεείυε. Πι.ιτοὶ1 αίε Αὶσεετιυπεεπ ιινοίίἐε ιτιεπ ιιίεο
αίε Οιτιρρε ι.ιπ·1 Αετίπε ίσεεείτίεεπ 16 Μίί: αετ πρόσταξις ίεε αετ Ι1ει.ίεετΙίσί1ε Βείείτὶ εειπείπτ, αείζὶ ὶσείαε
Ξγποαεπ 1ο Αδεεοταπεἐε απ αετι Ηοί εεπαετι εοὶὶτεπ 2ννεεί‹ε Απ2είεε αει· Βεεείτίίίεεε, Ξο2οιτ1. ΙΜ 17, 1. Πίε
Χειτειεπ αει· Μίτεὶίεαετ αετ Πείεεατίοπεπ αετ ὶσείαετι Ξνποαεπ ίὶτιαεί 1112111 Οοίὶ. σπίτίατ. Ρατίε. Β ΜΙΙΙ 1 (ΟΞΕΙ.
65, 174, 58.), Ιείπετ Τίιατ. 11. ε. ΙΙ 27, 4; νεί. Οι.ι111ιτιετι.ιε Ξ. 146
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Πε εγποαίε 13, 3_14, 4.

ὴγοροι γίνονται; μαλιστα δὲ 'Ακακιος τί αν είποι πρός Εύσέβιον τόν έαυτοῦ διδασ-
καλον, ός ού μόνον ύπέγραψεν έν τη κατα Νίκαιαν συνόδῳ, αλλα γαρ καὶ δι' έπιστολῆς
ἐδὴλωσε τοῖς ύπ' αύτόν λαοῖς ταύτην είναι πίστιν αληθῆ τὴν όμολογηθεῖσαν έν τη κατα
Νίκαιαν συνόδῳ; εί γαρ καί ὥς ὴθέλησπ: απελογὴσατο δια τῆς ἐιτιστολῆς, αλλα γε
τας λέξεις ούκ ὴρνὴσατο, αλλα καὶ κατηγόρησε τῶν Ἄρειανῶν ότι λέγοντες· ίούκ ην
πρὶν γεννηθη ὁ υὶός, ούδέ πρό Μαρίας αύτόν ὴθελον είναι”. τί αρα καί διδαξουσι
τούς λαούς τούς παρ' ἐκείνων διδαχθέντας; ότι έσφαλησαν οὶ πατέρες; καί πῶς αύτοὶ
πιστευθὴσονται παρ' αύτοῖς ούς διδασκουσι παρακούειν τῶν διδασκαλων; ποίοις δέ
όμμασιν έμβλέψονται καὶ τοῖς μνὴμασι τῶν πατέρων ούς όνομα3ουσι νῦν αίρετικούς;

10 τί δέ τούς από Θύαλππίνου καὶ Φρυγίας καὶ Μανιχαίους διασύρουσι, τούς δέ τα όμοια

Ι5

φθεγξαμένους, ὥς ύπονοοῦσιν αύτοί, 'αγίους' όνομηουσιν; ὴ πῶς αύτοὶ έτι δύνανται
είναι έττίσκοποι, εἰ παρ' αἱρετικῶν, ὥς αύτοὶ διαβαλλουσι, κατεσταθησαν; εί δέ καὶ
κακῶς έφρόνησαν καὶ γραψαντες ατλανησαν τὴν οὶκουμένην, παυθὴτω τέλεον καὶ ὴ
περὶ τούτων μνὴμη. καὶ εἰ τα γραμματα αύτῶν έκβαλλεται, έκβαλλετε ύμεῖς αττελθόντες
από τῶν κοιμητηρίων τα λείψανα τούτων, ίνα γνῶσιν ατταντες έκείνους μέν πλανους,
ύμας δὲ πατροκτόνους.

“Θ μὲν ούν μακαριος απόστολος αττοδέχεται τούς Κορινθίους λέγων· ››ότι παντα
μου μέμνησθε, 'καὶ καθὥς παρέδωκα ύμῖν τας παραδόσεις, ούτω κατέχστε‹‹, οῦτοι δέ
τοιαῦτα περὶ τῶν πρό αύτῶν ένθυμούμενοι ταναντία παντως τοῖς λαοῖς καὶ εἰπεῖν τολ-

2ο μὴσουσιν· 'ούκ έτταινουμεν υμας μνημονεύοντας τῶν πατέρων, αλλ' αποδεχόμεθα μαλλον

25

80

85

ύμας, όταν τας παραδόσεις αύτῶν μὴ κατέχητεἴ καὶ λοιπόν διαβαλλέτωσαν τὴν
έαυτῶν δυσγένειαν καὶ λεγέτωσαν· 'ὴμεῖς ούκ έξ εύσεβῶν, αλλ' έξ αἱρετικῶν γεγόναμεν.'
τοιαῦτα γαρ αρμό3ει λέγειν τοῖς, ὥς προεῖπον, προπίνουσι τὴν τῶν πατέρων τιμὴν
καὶ τὴν έαυτῶν σωτηρίαν τη αρειανη αὶρέσει καὶ μὴ φοβουμένοις ακοῦσαι τό έν τη
θεία παροιμία γεγραμμένον νῷονον κακόν πατέρα καταραται‹‹ καὶ τὴν έν τῶ νόμῳ
κατα τῶν τοιούτων κειμἐνην απειλὴν. ἐκεῖνοι μὲν οῦν δια τὴν ύπἐρ της αὶρέσεως
σπουδὴν τοιοῦτον φιλόνεικον έσχὴκασι καὶ τὸ φρόνημα, ύμεῖς δὲ μὴ δια τοῦτο ταραχθῆτε
μηδὲ τὴν έκείνων τόλμαν αλὴθειαν ὴγὴσησθε. καὶ γαρ καὶ πρός έαυτούς ανθίστανται
καὶ τῶν πατέρων αποσταντες μίαν ούκ έχουσι τὴν γνὥμην, αλλα ποικίλαις καὶ δια-
φόροις νὴχονται μεταβολαῖς. καὶ πρός τὴν έν Νικαία σύνοδον έρί3οντες πολλὰς μὲν
συνόδους πεποιὴκασι καὶ αύτοί, καθ' ἐκαστην δὲ πίστιν έκτιθέμενοι έν ούδεμια μεμε-
νὴκασιν· αλλα καὶ ού παύσονταί γε αεὶ τοῦτο ποιοῦντες, ότι κακῶς Ξητοῦντες ούχ
εύρὴσουσιν ὴν ἐμίσησαν σοφίαν. ύπέταξα τοίνυν αναγκαίως από ί μέρους τα τε παρα
Ἄρείου γραφέντα καί όσα συναγαγεῖν ὴδυνὴθην ῶν ἐν διαφόροις ούτοι συνόδοις έξέθεντο,
ίνα γνῶτε καὶ θαυμασητε, τίνος ένεκα πρός οὶκουμενικὴν σύνοδον καὶ πρός τούς έαυτῶν
πατέρας φιλονεικοῦντες ού καταδύονται.

1 Αίεείείοε νιτίτα ίπετ νιτίε αε αεετ. 3, 5 (Ξ. 3, 2οα.) απ εείπεπ Ι..είιτετ μπα Μοτεεπεετ Εμεεδ ετίππεττ.
Π:-12μ, α2.Β ίπ αετ νοτίίεεεπαεπ Ξείιτίίί: σο ννείτεεὶαεπα αίε είείεπεπ Ατἕμππεπτε ντίε ίπ αε αεετ. ὶσεεεεπεπ,
νεί. ο. 33ίῖ., δεε. ε. 37 Ξ. 264,8 2 = αε αεοτ. 3, 3 (Ξ. 3, 13ί.) 4α. = αε αεοτ. 3, 4 (Ξ. 3, 16_18)
12α. Πίεσε Αμείϋίπτιπἐ ίεί: επί Αίεειίτίοε 2μ Ι:ιε2ίείιεπ. Ιπίοὶεε αει· Ετεετ2μπε αει· Νίοαπαεοπεπ Εοτιπεί αμτείι
αίε νοπ Ξίττπίμτπ (359) μπα Ξείεμίςείπ ννί.τα Εμεεδ, αετ Νίοαε επετίεπππὶ πειτ, 2μπ1 Κετεετ εεπσειεὶπ;
κνοτοπε ίοίἕέ, απθ Αίεειὶεὶοε νοπ είπεπτ Κετεετ είπεεεετετ ίετ 17 Ι. Οστ.-11, 2 25 Ρτον. 24, 34
28 Ηίετ ὶσεειππί: αετ 2. Τείὶ αετ Ξοπτίίὶ, αετ αετπ Νεοίαννείε εενιτίαιπετ ίετ, αεθ αίε 'Ατίαπετ' νοπ Απμε ὶσίε
Αίτειὶαοε εέὲπαίε ί111·επ Οίειμὶσεπ ἕεινεοίιεείτ μπα αοαμτεπ εείδετ δεμτίεεεπ Ι1ειί›επ,ννίε ίαίεεπ ί.ί11· Οίειμρε ίετ
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2 γαρ › Β 6 διδαξωστ Κ 7 έσφαλησαν] έβλασφὴμησαν Κ 9 τοίς _ όμμασι εεαίἕτ Β
11 έτι δύνανται αύτοί _ Κ 14 έκβαλστεΒ Κ 17 απόστολος _ ίίαῦλοςΡ 18 ύμας Β
24 αρειανη] 'Αρειανῶν Β | φοβουμένους ΚΡΟ 3ο έρί3οντες] όρί3οντες ΚΟ
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242 Πε ενποαίε 15, 1_3 (Α1-ίμε' Τδεὶείε).

15,1 'Άρειος καὶ οί σύν αύτῷ φρονὴσαντες καὶ λέγοντες 'έξ ούι‹ όντων πεποίηκε τόν
Ω υὶόν ὁ θεός καὶ κέκληκεν έαυτῷ υὶόν, καὶ έν τῶν κτισματων έστὶν ό τοῦ θεοῦ λόγος, καὶ

ὴν ποτε ότε ούκ ὴν, τρεπτός δέ έστι δυναμενος, ότε βούλεται, τραιτῆναι' έξεβλὴθησαν
2 της έκκλησίας παρα τοῦ μακαρίτου 'Αλεξανδρου αλλ' έκβληθείς καὶ ἐπιτριβεὶς

'Άρειος παρα τῶν περὶ Εύσέβιον συνέθηκεν έαυτοῦ τὴν αίρεσιν έν χαρτη καὶ ὥς έν 'Θαλία' ιι
3ηλὥσας ούδένα τῶν φρονίμων, αλλα τόν Αἰγύπτιον Σωσατην έν τῷ ὴθει καὶ τη έκλύσει
τοῦ μέλους γραφει μὲν πολλα, από μέρους δέ ἐστιν αύτοῦ ταῦτα· ·

ει Βλασφημίαι "Αρείου
13 Αύτός γοῦν ό θεός καθό έστιν αρρητος απασιν ύπαρχει.

ίσον ούδέ όμοιον, ούχ όμόδοξον αει μόνος ούτος. 10
αγέννητον δὲ αύτόν φαμεν δια τόν τὴν φύσιν γεννητόν·
τοῦτον αναρχον ανυμνοῦμεν δια τόν αρχὴν έχοντα,
αίδιον δέ αύτόν σέβομεν δια τόν έν χρόνοις γεγαότα.
αρχὴν τόν υίόν έθηκε τῶν γενητῶν ό αναρχος
καί ὴνεγκεν είς υὶόν έαυτῷ τόνδε τεκνοποιὴσας, Ν·

Μ 788 Α ῖδιον ούδέν έχει τοῦ θεοῦ καθ' ί ύπόστασιν ίδιότητος,
ούδέ γαρ ἐστιν ίσος, αλλ' ούδέ ὁμοούσιος
σοφός δέ ἐστιν ὁ θεός, ότι τῆς σοφίας διδασκαλος
ὶκανὴ δὲ αττόδειξις ότι ὁ θεός αόρατος απασι,
τοῖς τε δια υίοῦ καὶ αύτῷ τῷ υὶῷ αόρατος ό αύτός. 90
ρητῶς δέ λέξω, πῶς τῷ υὶῷ όραται ὁ αόρατος·
τη δυναμει η δύναται ό θεός ίδεῖν· ίδίοις τε μἐτροις
ύπομένει ό υὶός ίδεῖν τὸν πατέρα, ὥς θέμις ἐστίν.
ὴγουν τριας έστι δόξαις ούχ όμοίαις, ανεπίμικτοι έαυταῖς εἰσιν αἱ ύποστασεις

αύτῶν, 25
μία τῆς μιας ένδοξοτέρα δόξαις ἐπ' απειρον.
ξένος τοῦ υίοῦ κατ' ούσίαν ό πατὴρ, ότι αναρχος ύπαρχει.

6 Ξοσετεε, δεί Ατδππ. αε εεπτ. Πίοπ. 6, 1 (Ξ. 5ο, 2); οτ. Ι. ο. Α1-ίεπ. 2. 4 (Μίεπε 26, 16 Α. 2ο Β, Ε) είε Μοτ-
δίία αεε Ατίιιε εττνπδπτ. ίἕδετ Ξ., αεπ Πίοίττετ νοπ ίωνικα ασματα εμε 3. ίδατ. ν. Οδτ., νεί. Ι.. Εεεδετ, αε
Ξοτπαίε Μετοπίτειε τείίσμίίε. Πίεε. Οίεθεπ 1913 μπα Ρειμίγ-ΜΜίεεοννει ΚΕ ε. ν. Ξοτεαεε 2. Νμτ δεί Λτδ. ίεε
αίε Ξείπείδμπε Σωσατης επ Ξέεὶίε νοπ Ξοτεαεε ίίδετίίείειτ. Απ αεπ νοπ Ατίι. τπίτεετείίτεπ Κωτεπ αετ Τδπίείε
αεε Ατίμε 15.81 είοδ αετ Μετεμε εοτεαειιε εδεπεοννεπία ννίε εεννειε νοπ αετ γελοιολογία αεε Ξ. ντίεαετ-
ετίτεππεπ 5 Μίἰεππ Ατίμε αίε Τδσίίε εεεοίττίεδετι 1121, ίεε πίεδί: ίίδετίίείεττ. Απε αεπ ε.ί1είπ δεί Ατδαπ.
ίίδετίίείετἐεπ Ρτεετπετιτεπ εεδτ πίεδτ ίιετνοτ, ιινείοὶτε Ιίτετετίεοίιε Εοιττι οαετ ινείεδεε Μετεπιπίίὶ Ατίμε εείπετπ
Μνετίτ εεεεδεπ ίιειτ. Πίε ίοὶἕεπαεπ Ξαί:2ε είπα αεε μπιίεπετείεδετε αετ Ριτιἕτπεπτε, αίε τπππ δεαμεπ1 δεί Ο. Βαταν:
Κεοδετεδεε εμ: Ξ. Ι..μείεπ α'Απτίοεδε ετ εοπ εεοίε. Ρπτίε 1936. Ξ. 252 8. εμειειτπτπεπεεετείὶτ Βπαετ. Ρ. Ματια
δειτ ίπ Βν2. Ζτπεδτ. 18 (19ο9) 513 αεπ Μετεμεδ εεπτπεδτ, αίε Ξ8τ2ε ίπ είπετ νετεειιτίεεπ Εοττπ 2μ Βίίεαετπ. Ιεδ
εοίιίίείὶε ιτιίεδ Μειεε δεί αετ Αδτείὶμπε αετ Κοίε απ. Ιπππετδίπ αειιτ πιαπ πίοίιί: νετεεεεεπ, αε.Β Ατίιεπ.
εμε αετπ Ζμεεπιπιεπδππἕ εεὶόετε Οεαππίεεπτείδεπ νοτίεἕι: μπα αετι Μίἴοτέίεμί: ὶεειμπι εεπ:-τμ ντίεαετείδτ
9 ΜΒΙ.Α.ίε11ε1τιαετ, αε αεετ. 35, 8 (Ξ. 32, 29) 198. Μεί. Πτίτ. 4ί1, 8 (ΙΙΙ 8, 3 Νοτε), Ατδειπ. οτ. Ι ε.Α1·ίεπ. 6
(Μίεπε 26, 24 Α), εμε αετ Τδεαείε: καὶ τῷ υὶῷ ό πατὴρ αόρατος ύπαρχει καὶ ούτε όραν ούτε γινὥσκειν
τελείως καί ακριβῶς δύναται ό λόγος τόν έαυτοῦ πατέρα, αλλα καὶ ό γινὥσκει καὶ ό βλέπει αναλόγως τοῖς
ίδίοις μέτροις οίδε καὶ βλέπει, ὥσπερ καὶ ὴμεῖς γινὥσκομεν κατα τὴν ίδίαν δύναμιν 2411. Ατίπε δεί
Ατδππ. οτ. Ι. ο. Ατίεπ. 6 (Μίεπε 26, 24 Β): ανόμοιοι παμπαν αλλὴλων ταῖς τε ούσίαις καὶ δόξαις είσὶν ἐπ'
απειρον (εε. Μετετ μπα Ξοδπ)
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1/2 ό θεός τόν υίόν _ Κ 8 βλασφημία ΚΟΚ ί βλασφμηίαι _ τοῦ Κ 13 χρόνῳ Κ 15 τόνδε > Β
| τεκνοποιὴσας Ο·Κ® τεκνενοποιἠσας Β. τεκτενοποιὴσας ΒεΟεΚ_ τεκταινοποιἠσας Ρ 17 αύτῷ Οοπ:ιπ1.
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σύνες ότι ὴ μονας ήν, ὴ δυας δὲ ούκ ήν, πρὶν ύπαρξη.
αύτίκα γοῦν υίοῦ μὴ όντος ό πατὴρ θεός ἐστι.
λοιπόν ὁ υὶός ούκ ὥν (ύπηρξε δέ θελήσει πατρῷα) Β
μονογενὴς θεός έστι καί έκατέρων αλλότριος ούτος.

5 ὴ σοφία σοφία ύπῆρξε σοφοῦ θεοῦ θελήσει.
ἐπινοεῖται γοῦν μυρίαις όσαις ἐπινοίαις πνεῦμα, δύναμις, σοφία,
δόξα θεοῦ, αλήθεια τε καὶ είκὼν καὶ λόγος ούτος.
σύνες ότι καὶ απαύγασμα καὶ φῶς ἐπινοεῖται.
ίσον μέν τοῦ υὶοῦ γενναν δυνατός ἐστιν ό κρείττων,
διαφορὥτερον δὲ ὴ κρείττονα ὴ μεί3ονα ούχί.
θεοῦ 'θελήσει ό υὶός ὴλίκος καὶ όσσς έστίν,
έξ ότε καὶ αφ' ού καὶ από τότε έκ τοῦ θεοῦ ύπέστη,
ίσχυρός θεός ὥν τόν κρείττονα έκ μέρους ύμνεῖ.
συνελόντι είπεῖν τῷ υὶῷ ὁ αρρητος ύπαρχει·
ἐστι γαρ έαυτῷ ό έστι τοῦτ στιν αλεκτος,
ὥστε ούδὲν τῶν λεγομένων κατα τε καταληψιν συνίει έξειπεῖν ὁ υίός.
αδύνατα γαρ αύτῷ τόν πατέρα τε έξιχνιασει, ός έστιν έφ' έαυτοῦ.
αύτός γαρ ὁ υίὸς τὴν έαυτοῦ ούσίαν ούκ οίδεν,
υὶός γαρ ὥν θελήσει πατρός ύπῆρξεν αληθῶς.

20 τίς γοῦν λόγος συγχωρεῖ τὸν έκ πατρός όντα
αύτόν τόν γεννήσαπτα γνῶναι έν καταλὴψει;
δῆλον γαρ ότι τό αρχὴν έχον, τὸν αναρχον, ὥς έστιν,
έμπερινοῆσαι ὴ ἐμπεριδραξασθαι ούχ οίόν τέ έστιν. ί

ΙΟ

.Κού

πιει-ΗΙΕ

“Α δέ καὶ δι' έπιστολῆς έγραψαν πρός τόν μακαρίτην 'Αλέξανδρου τόν ἐπίσκοπον,
21 ἐστι ταῦτα;

Μακαρίῷ παπα καὶ έπισκόπῷ ὴμῶν 'Αλεξανδρῷ οί πρεσβύτεροι καὶ οί διακονοι
. έν κυρίῳ χαίρειν. 'Η πίστις ὴμῶν ή έκ προγόνων, ήν καὶ από σοῦ μεμαθήκαμεν, μακαριε

παπα, έστιν αύτη· οῖδαμεν ένα θεόν, μόνον αγέννητον, μόνον αίδιον, μόνον αναρχον,
μόνον αληθινόν, μόνον αθανασίαν έχοντα, μόνον σοφόν, μόνον αγαθόν, μόνον δυναστην,

το παντων κριτήν, ίδιοικητήν, σίκονόμον, ατρετττον καί αναλλοίωτον, δίκαιον καὶ αγαθόν,
νόμου καί προφητῶν καί καινης διαθήκης τοῦτον θεόν γεννήσαντα υὶόν μονογενή πρό
χρόνων αὶωνίων, ››δι' ού καὶ τούς αὶῶνας καὶ τα όλα πεποίηκε‹‹, γεννήσαντα δὲ ού δοκήσει,
αλλα αληθεία· ύποστήσαντα ίδίῷ θελήματι ατρετιτον καὶ αναλλοίωτον κτίσμα τοῦ θεοῦ
τέλειον, αλλ' ούχ ὥς έν τῶν κτισματων· γαανημα, αλλ' ούχ ὥς έν τῶν γεγεννημένων,

τε ούδ' ὥς Θύαλεντῖνος προβολὴν τό γέννημα του πατρός έδογματισεν, ούδ' ὥς Μανιχαῖος
μέρος ὁμοούσιον τοῦ πατρός τὸ γέννημα είσηγήσατο, ούδί ὥς Σαβέλλιος τὴν μοναδα

5 Πετ ἔίείεδε Ξειτε: Αέδεπ. οτ. Ι. ο. Αετίειπ. 5 (Μίεπε 26, 21 Β) 18 ΜΒΙ. Αέδεπ. οτ. Ι. ο. Α1-ίεπ. 6 (Μίἕπε
26, 24 Β) : καὶ γαρ καί ό υὶός ού μόνον τόν πατέρα ακριβῶς ού γινὥσκει° λείπει γαρ αύτῷ είς τό καταλαβείν°
αλλα καὶ αύτός ό υὶός τὴν έαυτοῦ ούσίαν ούκ οίδε 24 Α1-ίμε' Βτίεί (= Πτίτ. 6). Πππδδέπείἕ νοπ Ατδειπ.
ίίδετίίείετί: δεί Ερίρδ. δεετ. 69, 7 (ΙΙΙ 157, 24α.), ὶετπετ Ηί.ί2.τίμε αε Ττίπίτετε ΙΜ 121.; ΜΙ 51.; ειττειδπὶ:
επί αει· Ξγποαε νοπ Ασμίίείε 381 (= Αεπδτοε. ερ. 8; ΙΙ 788 ΠΕ. εα. Βεπεα.) μ. δεί Εοεδειαίμε ο. Ατίειποε 8
32 Ηεδτ. 1, 2
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1 ύπαρξη Εοπττπ. Μοπεί. ύπαρξει ΒΚΡΟΚ 3 λοιπόν] ούκοῦν Ρ 5 σοφία°_ σοφια Κ, αδει·
εετίίεί: | θελήσει] βουλήσει ΚΟ 22 γαρ › Β ί ὥς Ωοπ:ιπι. Μοπεἰ. ός ΒΚΡΟΚ 23 οίόν Οοιπιεπ. Μοπτί.
οίός ΒΚΡΟΚ 26 2.. Κα. ἦ Ρ | καὶί Κ › ΒΚΡΟ 32 όλα] αλλα Β 35 τό] καὶ Κ
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244 - Πε ενποαίε 16, 3_17, 4.

διαιρῶν υίοπατορα είπεν, ούδ' ὥς 'ίέρακας λύχνον από λύχνου ή ὥς λαμπαδα εἰς δύο,
ούδέ τόν όντα πρότερον ύστερον γεννηθέντα ὴ ἐπικτισθέντα είς υὶόν, ὥς καὶ σύ αύτός,
μακαριε παπα, κατα μέσην τὴν ἐκκλησίαν καί έν συνεδρίῷ πλεισται‹ις τούς ταῦτα είσ-
ηγησαμένους απηγόρευσας, αλλ' ὥς φαμεν θελήματι τοῦ θεοῦ πρό 'χρόνων καὶ πρό
αίὥνων κτισθέντα καὶ τό 3ῆν καὶ τό είναι παρα τοῦ πατρός είληφότα καί τας δόξας, τι
σννυποστήσαντος αύτῷ τοῦ πατρός. ού γαρ ό πατὴρ δούς αύτῷ παντων τὴν
κληρονομίαν έστέρησεν έαυτόν ὥν αγεννήτως έχει έν έαυτῷ· πηγὴ γαρ έστι παντων.
ὥστε τρεῖς εἰσιν ύποστασεις. καὶ ό μέν θεός αίτιος τῶν παντων τυγχανων έστιν αναρχος
μονὥτατος, ὁ δέ υὶός αχρόνως γεννηθεὶς ύπό τοῦ πατρός καὶ πρό αὶὥνων κτισθείς καί
θεμελιωθεὶς ούκ ήν πρό τοῦ γεννηθῆναι, αλλα αχρόνως πρὸ παντων γεννηθεὶς μόνος ιο
ύπό τοῦ πατρός ύ·πέστη. ούδέ γαρ έστιν αίδιος ὴ σνναίδιος ὴ συναγέννητος τῷ πατρί,
ούδέ αμα τῷ πατρὶ τό είναι έχει, ὥς τινες λέγουσι τα πρός τι δύο αγεννήτους αρχας
είσηγούμενοι, αλλ' ὥς μονας καὶ αρχὴ παντων, ούτως ό θεός πρό παντων έστί. διό
καὶ πρὸ τοῦ υίοῦ έστιν, ὥς καὶ παρα σοῦ μεμαθήκαμεν κατα μέσην τὴν έκκλησίαν κη-
ρύξαντος. καθό οῦν παρα τοῦ θεοῦ τό είναι έχει καὶ τας δόξας καὶ τό 3ῆν καὶ τα παντα ιε
αύτῷ παρεδόθη, κατα τοῦτο αρχὴ αύτοῦ έστιν ό θεός. αρχει γαρ αύτοῦ ὥς θεός αύτοῦ
καὶ πρό αύτοῦ ὥν. εἰ δέ τό ››έξ αύτοῦ‹‹ καὶ τὸ ››έκ γαστρός‹‹ καὶ τό ιιἐκ τοῦ πατρός
έξῆλθον καὶ ήκω‹‹ ὥς μέρος αύτοῦ όμοουσίου καὶ ὥς προβολὴ ύπό τινων νοεῖται, 'σύν-
θετος έσται ό πατὴρ καὶ διαιρετός καὶ τρετιτός καὶ σῶμα κατ, αύτούς καὶ τό όσον ἐπ'
αύτοῖς τα ακόλουθα σὥματι πασχων ό ασὥματος θεός. 2ο

Ταῦτα από μέρους ὥν ήμεσαν έι‹ τῆς έαυτῶν αίρετικῆς καρδίας οὶ περὶ Ἄρειον
πρό δέ τοῦ γενέσθαι τὴν έν Νικαία σύνοδον έγραψαν καὶ οί περὶ Εύσέβιον Ναρ-

κισσόν τε καὶ Τίατρόφιλον καὶ Μαριν Τίαυλῖνόν τε καὶ Θεόδοτον καὶ Ἄθανασιον τόν
από Να3αρβῶν τα όμοια αύτοῖς. καὶ ό μὲν από τὴς Νικομηδείας Εύσέβιος κατα
περιττόν έγραψεν Ἄρείῳ ότι ιικαλῶς φρονῶν εῦχου παντας ούτως φρονεῖν· παντὶ γαρ εε
ιιδηλόν έστιν ότι τό πεποιημένον ούκ ἦν πρὶν γενέσθαι. τό γενόμενον δὲ αρχὴν έχει τοῦ
ιιείναιτ· ό δέ από Καισαρείας τῆς Τίαλαιστίνης Εύσέβιος γραφων πρός Εύφρατίωνα
τόν ἐπίσκοπον ούι‹ έφοβήθη φανερῶς εὶπεῖν ότι 'ό Χριστός ούκ έστιν αληθινός θεός'.
καὶ 'Αθανασιος δὲ ό από Ναηαρβῶν έτι γυμνότερον απεκαλυτιτε τὴν αίρεσιν ένα τῶν
έκατόν προβατων λέγων είναι τὸν υὶόν τοῦ θεοῦ. γραφων γαρ πρός 'Αλέξανδρου τόν το
ἐπίσκοπον απετόλμησεν ούτως εἰπεῖν· ετί μέμφη τοῖς περί Ἄρειον, εί λέγουσιν· έξ ούκ
υόντων κτίσμα πεποίηται ό υὶός τοῦ θεοῦ καὶ έν τῶν παντων ί έστίν; ένέκατόν γαρ προ-
υβατοις παραβαλλομένων παντων τῶν πεποιημένων είς ἐστι καί ὁ υὶός έξ αύτῶν. εἰ μέν
νοῦν τα έκατόν ούκ έστι κτίσματα καὶ γενητα ή ένι πλέον τι τῶν έκατόν, δηλονότι μηδέ

ίί

17 Ρε. 1ο9, 3 17/18 ]οδ. 8, 42 22 ί. Εμεεδ ν. Νίίεοτπεαίεπ, Νετοίεε ν. Νετοπίεπ, Ρ2ίπ·ορδ.ίΙοε ν.
Ξὶενἐδοροίίε, Μ2τίε ν. Οδπίοεαοπ, Ρεμίίπ ν. Ττίετ (νεί. Πτὶε. 9), Τδεοαοέ ν. Ιεοαίοεπ 25α. = ῖ.Ττί1. 2
(ΙΙΙ 3). Πετμιπ: ε2. 318 281. Αμε Π1·ί1.3, 3 (ΙΙΙ 5, 7_8 Νοτε) 3111. = Πτί-1. 11 (ΙΙΙ 18).
Ιοδ ὶτεεε 2μ Βα. ΙΙΙ πεεδ, α2Β 211 α1εεεπ1 Βτίεί 2μεδ αεε Ρτ2Βπ1επτ ίπ αεπ εοε. 21-ί2π.ίεεί1επ Ρτ2ρπ1επι:επ
εμε Βοδδίο εεδότί: (Οσα. Μειτ. Ι2τ. 575ο ρ. 275), νεί. Ωμ2.πί:μΙε.ομι:πσπε ίίίτ Κίτεορρ Ι..2Ι1ε. Ι..οπαοπ 1937. Ξ. 51,
ἱετπετ Βειταν 2. 2. Ο. Ξ. 2ο7, αετ μπ2δί12πΒ·ί3 νοπ π1ίτ 2μ1 αεε Ετεειπεπὶ: νεττνίεε. Πετμπε: εε.. 322 νεί.
ΖΝΜΜ 33 (1934) 148 32 Μἕί. Ι.ε. 15, 4. Μἔί. μπτεπ ο. 36 Ξ. 263,21.
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Πε ενποαίε 17, 4_18, 4. 24,5

››ό υὶός έστω κτίσμα καὶ είς τῶν παντων. εἰ δέ τα έκατόν παντα γενητα καὶ ούδέν έστιν έκτός
››τῶν έκατόν πλὴν μόνου τοῦ θεοῦ, τί ατοπον λέγουσιν οί περὶ "Αρειον, εἰ έν έν τοῖς έκατὸν
››περιλαβόντες καὶ αριθμοῦντες τόν Χριστόν ένα τῶν παντων αύτόν είρήκασκι ; Γεώργιος
δέ ό νῦν έν Λαοδικεία, πρεσβύτερος ὥν τότε τῆς 'Αλεξανδρείας καὶ έν Ἄιττιοχεία δια-
τρίβων, πρός μέν 'Αλέξανδρου τόν ἐπίσκοπον έγραφεν ότι· ιιμὴ μέμφου τοῖς περί ”Αρειον,
ι›εί λτηκουσιν· ήν ποτε, ότε ούκ ήν ὁ υὶός τοῦ θεοῦ. καὶ γαρ ό 'ί-ίσαίας υίός γῇ×ονεν Ἄμὥς,
»καὶ όμως ό μέν Ἄμὥς ήν πρό τοῦ γενέσθαι τόν '|·ίσαίαν, έ Ἡσαίας ούκ ήν πρότερον,
››αλλα μετα ταῦτα γέγονε.‹‹ πρός δέ τούς Ἄρειανούς έγραφε· »τί μέμφεσθε Ἄλεξανδρῷ
››τῷ παπα λέγοντι ἐκ τοῦ πατρός τόν υὶόν; καὶ γαρ καὶ ύμεῖς μὴ φοβηθῆτε εὶπεῖν καὶ έκ
››τοῦ θεοῦ τόν υὶόν. εί γαρ ό απόστολος έγραψε · “τα δέ παντα έκ τοῦ θεοῦ", καὶ έστι δῆλον
ιιἐξ ούκ όντων πεποιήσθαι τα παντα, ἐστι δέ καὶ ό υίός κτίσμα καί τῶν πεποιη μένων είς. ί λεχ-
››θείη αν καὶ υὶός έκ τοῦ θεοῦ ούτως, ὥσπερ καὶ τα παντα λέγεται έκ τοῦ θεοῦ.« ἐξ
ἐκείνου γοῦν εμαθον οί τα 'Αρείου φρονοῦντες ύποκρίνεσθαι τὴν λέξιν τὴν ίέκ τοῦ θεοῦ",
καὶ λέγειν μέν τὴν λέξιν, μὴ φρονεῖν δέ καλῶς. αύτός δέ ὁ Γεώργιος καθηρέθη ύπό 'Αλεξαν-
δρου καὶ δι' αλλα μέν, ότι δέ καὶ ασεβὴς ἐφανη· πρεσβύτερος γαρ ήν αύτός, καθα προ-
ειρηται.

Ο.. ΟΙ

πο·

Καὶ όλως έγραφον οῦτοι τοιαῦτα ὥς έκαστον ἐρί3ειν καὶ φιλοτιμεῖσθαι, τίς πλέον
αύξήσει τὴν ασέβειαν τής αἱρέσεως καὶ μαλλον αύτὴν δείξει γυμνότερον. καὶ -τας μέν
έπιστολας αύτῶν ούκ έσχον έν έτοίμῳ, ὥστε καὶ αποστείλαι, εί δα οῦν, καὶ αντίγραφα καὶ
αύτῶν ύμῖν έπεμψα αν, τοῦ δὲ κυρίου θέλοντος, έαν εύπορήσω καί τοῦτο ποιήσω. καὶ
'Αστέριος δέ τις από Καππαδοκίας, πολυκέφαλος σοφιστής, είς ὥν τῶν περί Εύσέβιον,
ἐπειδὴ θύσας ἐν τῷ προτέρῷ διωγμῷ τῷ κατα τόν παππον Κωνσταντίου ούκ ήδύνατο
παρ” αύτῶν είς κλήρου προαχθήναι, ποιεῖ μετα γνὥμης τῶν περί Εύσέβιον συνταγματιον,
όποῖον μέν ήθελον αύτοί, ίσον δέ τῷ τής θυσίας αύτοῦ τολμήματι. ἐν γαρ τούτω τὴν
ακρίδα καὶ τὴν καμπην τῷ Χριστῷ συγκρίνας, μαλλον δέ προτιμήσας αύτοῦ, καὶ λέγων
αλλην είναι παρα τόν Χριστόν έν τῷ θεῷ σοφίαν τὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ κόσμου δημι-
ουργικὴν περιήρχετο τας ἐν τη Συρία καὶ τας αλλας έκκλησίας κατα σύστασιν τῶν περὶ
Εύσέβιον, ίνα απαξ αρνεῖσθαι μελετήσας ούτω καὶ νῦν θρασύνηται κατα τῆς αληθείας.
έπέβαινεν ούν είς τούς μὴ ἐξόν αύτῷ τόπους ό παντα τολμηρός, καὶ εὶς τόν τῶν κληρικῶν
τόπον ί καθε3όμενος ανεγίνωσκε δημοσία τό συπταγματιον, καίτοι τῶν αλλων δυσανασχε-
τούντων έπ' καὶ τό μὲν συνταγματιον δια πολλῶν έστι γεγραμμένον, μέρη δέ

5α. = Πτί-1. 12 (ΙΙΙ 19). Π2έμτπ: ο2. 322. 6 Μεὶ. ]εε. 1, 1 88. = Πτὶτ. 13 (ΙΙΙ 19). Π2τμι:π: ο2. 322
1ο Ι. Εοτ. 11, 12 14 Ζμ Οεοτε νεί. αε ἱμε2 26, 4 Ξ. 86, 4 (Νοτε) 19 ί. Α1.δ2π. ίετ 2Ιεο πίεδὶ: ίπ Α.ίε1ε2π-
ατίεπ, ννο ετ αίε Ποίτμιπεπεε ίείεδί: ειτείοδεπ Ιτοτιπτε. Ζμπ:ι Αμεατμοὶτ νἕί. Πίοπνε μπτεπ ε. 4.4, 2 Ξ. 269, 12ί.
2ο ί.ί. Πίε 2μεἱί1δ.τ|.ίεί:ιετε Ν2εί11·ίοί:ιί: ίίδετ Αετετίμείεί: πμτ δ.ίει· ίίδετίίείειτ (Ξοίετ. Ι 36, 2_3; Ερίρδ. ὶ12ε1·. 76, 3, 5
[ΙΙΙ 343, 23] εεδτείδεπ Ατί12π. 2με) ; εείδειταπαίεε Κεππτπίε αεε Ξεδτίἑτετείίετε Α. δ2ί: Ηίετοπ. νίτ. ίΙΙ. 94. Ρίιίίοεέ.
ΙΙ 14 (25, 15 Εί.) 22δΙὶ: Α. μπτετ αεπ Ξεδίίίετπ αεε Ι.μοί2π 2μί μπα 1121: Κμπαε νοπ εείπεπτ Αδί2ΙΙ ίπ αετ Βτοθεπ
Μετίοὶἔμπε. Μεὶ. νοτ 2Πει:π Ξεδνν21·ι:2 ΝΟΟ 1911, 4ο31 μπα Βειταν 2. 2. Ο. Ξ. 316α. 21 σοφιστής:
νεί. Αεδειπ. αε αεετ. 2ο, 2 Ξ. 17, 4; οτ. ΙΙΙ. ε. Ατί2π. 2 (Μίεπε 26, 324 Ω) 22 θύσας: νεί. Ατδ2τι. αε
αεετ. 8, 1 Ξ. 7, 2ο; οτ. ΙΙ. ε. Ατί2τι. 24 (Μίεπε 26, 2οο Α). Θεπ1εί1ιτ ίεί: α.ίε Μετίοὶἔμπἕ μπέετ Μ2.1τ.ί-
τπίπίεπ Ηετεμίίμε, νεί. δίετ. Α1·ί2π. 64, 2 Ξ. 218, 22 23 συνταγματιον: Ξεδννετίίεδ αετ Τίέεί αετ Ξοδ.ι·ί.ίί:,
2με αετ Ατίι2π. αίε ίοίεεπαεπ Ζίὶ:2τε επτπίιπππ, εοπαετπ είπε ίτοπίείετεπαε Κεππεείείιπμπε πίεδέ εο εεδτ
αεε Πτι1ί2πεεε (νεί. Ζ. 31) 2ὶε αεε Ιπ.δ21τεε αεε Βτίείεε, εεεεπ αεπ Μ2.τοεΙ1 ν. Απεντε. ροὶετπίείεττε 25 Μεί.
Ξ. 246, 16 26 Μεὶ. Ξ. 246, 3{. 27 ίίδετ αειε Ππιδειτείεεπ αεε Α. 1121 είοίτ εοδοπ Μ21εεΙΙ δεεεδννεττ,
Εμεεδ ε. Με-ι.το. Ι 4, 48 (28, 4)
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246 Πε ενιιοὰὶε ιθ, 4--ιη, 3.

αύτοῦ ἐστι ταῦτα· ››ού γὰρ εῖπεν ὁ μακαριος Παῦλος Χριστόν κηρύσσειν την ὶδίαν αύτοῦ
››δύναμιν η την σοφίαν αύτοῦ, τούτἐστι τοῦ θεοῦ, ὰλλὰ δίχα τῆς προσθηκης ιδύναμιν
ιιθεοῦ καὶ θεοῦ σοφίανς, ἄλλην μὲν εἶναι την ὶδίαν αύτοῦ τοῦ θεοῦ δύναμιν, την ἔμφύτον
υαύτῶ καὶ σύνύπὰρχούσαν αύτῶ ἀγενἠτως κηρύσσων, γεννητικὴν μὲν οῦσαν, δηλονότι

6 ιιτοῦ Χριστοῦ, δημιούργικὴν δὲ τοῦ παντὸς κόσμου. περὶ ῆς ἐν τη πρὸς 'Ρωμαίους ει
ιιὲιτιστολη διδὰσκων ελεγε· ιτὰ γὰρ αόρατα αύτοῦ ὰπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιἠμασι νο-

Β εούμενα καθοραται ῆ τε ὰίδιος αύτοῦ δύναμις καὶ θειότηςα. ὥσπερ γὰρ την εὶρημἐνην ἐν-
ιταύθοῖ θεότητα ούκ ὰν τις φαίη Χριστόν εῖναι, ὰλλ' αύτόν ύπὰρχειν τόν πατέρα, οῦτως,
εοἴμαι, καὶ ἡ ὰίδιος αύτοῦ δύναμις ούχ ὁ μονογενὴς θεός, ἀλλ' ό γεννησας ύπὰρχει πατήρ.

Μ 716 Α ιὰλλην δὲ δύναμιν καὶ σοφίαν διδάσκει θεοῦ την διὰ τοῦ ὶ Χριστοῦ δεικνύμἑνην δηλονότι ιο
6 »καὶ διὰ τῶν ἔργων αύτῶν τῆς διακονίας αύτοῦ γνωρηομένηνσ. καὶ πὰλιν· εκαίτοιγε η

ιυμὲν ὰἱδιος αύτοῦ δύναμις καὶ σοφία, ην ὰναρχόν τε καὶ ὰγἑννητον οὶ τῆς ἀληθείας ὰττοφαί-
ινονται λογισμοί, μία αν εῖη δήπουθεν καὶ η αύτη, πολλαὶ δὲ αἱ καθ' ἔκαστον ύπ' αύτοῦ
εκτισθεῖσαι, ὥν πρωτότοκος καὶ μονογενης ό Χριστός· πασαί γε μην ὁμοίως εὶς τόν κεκτη-
»μἐνον ὰνηρτηνται καὶ πᾶσαι αἱ δυναμεις αύτοῦ τοῦ κτίσαντος καὶ χρωμένου καλοῦιπαι ιε
υδικαίως. οῖον ὁ μὲν προφήτης ›την ὰκρίδα‹ δίκην- τῶν ὰνθρωπίνων ὰμαρτημὰτων
ιὶθεηλστον γινομένην ού ›δύναμινι μόνον θεοῦ, ὰλλὰ καὶ ›μεγὰλην‹ φησὶν ύπ' αύτοῦ προσ-
»αγορεύεσθαι τοῦ θεοῦ, ό δέ γε μακὰριος Δαύὶδ εν πλείοσι τῶν ψαλμῶν ούκ ὰγγἐλοις μόνον,
εὰλλὰ καὶ ›δύνὰμεσιν‹ αἰνεῖν παρακελεύεται τὸν θεόν· καὶ πὰσας γε ὲιτὶ τὸν ῦμνον παρα-
ιικαλῶν καὶ τὸ πλῆθος παρίστησι καὶ ιλειτούργούς θεοῦ‹ καλεῖν ού παραιτείται καὶ ιποιεῖν εε
εαύτοῦ τὸ θἑλημα‹ διδὰσκει‹‹.

19, 1 Τοιαῦτα τολμήσας κατὰ τοῦ σωτῆρος ούκ ὴρκἑσθη, ὰλλὰ καὶ πλέον επεκτείνει τὰς
Β βλασφημίας αύτοῦ λέγων ότι είς τῶν πὰντων ἐστὶν ὁ υὶός· ››πρῶτον γὰρ ἐστι τῶν γενη-

τῶν καὶ εὶς τῶν νοητῶν φύσεων ἐστι, καὶ ὥσπερ ηλιος ἐν τοῖς βλεπομἐνοις εῖς μὲν ἔστι τῶν
φαινομένων, λὰμπει δὲ παντὶ τῶ κόσμῳ κατὰ πρόσταξιν τοῦ πεποιηκότος, οῦτως ὁ ύὶὸς εε
εὶς ῶν τῶν νοητῶν φύσεων φωτί3ει καὶ λὰμπει καὶ αύτός πᾶσι τοῖς ἐν τῷ νοητῶ κόσμῳ‹‹.

2 πὰλιν τἐ φησιν· 'ἦν ποτε, ότε ούκ ἦν' οῦτω γρὰφων· »καὶ πρὶν τῆς γενέσεως τοῦ υὶοῦ
ὁ πατὴρ προνπὰρχούσαν είχε την τοῦ γεννᾶν ἑπισπημην, ἐπεὶ καὶ ὶατρὸς πρὸ τοῦ ὶατρεύειν

8 εῖχε την τοῦ ὶατρεύειν ἑιτιστἠμηνκ. καὶ πὰλιν ῳησίν· ››εύεργετικη φιλοτιμία ἐκτίσθη
ο ὁ νὶός, καὶ περιουσία δύνὰμεως ἐποίησεν αύτόν ό πατ·ἠρ‹‹ καὶ πὰλιν· ιεἰ τό θελειν τοῦ θεοῦ το

Β 733 διὰ πὰντων ἐφεξῆς τῶν ποιημότων διελἠλύθε, δηλονότι καὶ ό ύὶὸς ποίημα Ι ῶν βουλἠσει
γἐγονε καὶ πειτοίηται.‹‹ ταῦτα δὲ 'Αστέριος ἢραῳε μόνος, οἱ δὲ περὶ Εύσἐβιον ἐφρόνούν
αύτὰ κοινη μετ' αύτοῦ.

ιν
Ι

ι-ιο δεικννμἐνην = Αεὶτειτ. οτ. ΙΙ. ο. Αιτεμ. 37 (Μὶεπε 26, 225 Β) ι-4 κηρύσσων = Αεὶτεμ. οτ. Ι. ε.
Α.ι·ίει.ει. 32 (Μίἔτιε 26, 77 Α) _ Πὶε Αμείϋὶττμιτἕεμ αεε Αετετὶμε εὶμσ ὶιτ ὶ.ὶ·μ·ει· ειττεοὶτὶοεεεμετι Οεεὶειιτὶιειι-
Ιὶὶὶττμμε εὶτιιίεειτὶε, ειὶε Ρετειὶὶεὶε ὶεὶ: αμτ Πτὶι. 8 (ΙΙΙ 16, ΙΕ.) ειιπιιἰίὶὶττειτ. Αὶ.ὶει·ὰἰι1ἕε είσα ὰετειτὶεε
Οεοεμαεμεἐμεε ιμι· Ζεὶτ αετ Αοίεεεμμἕ νοτι σε εντιοόὶε εὶμτεὶι Εμμοτιτὶμε μ. Αεεὶμε ντὶεεὶετ εμἱεετιοιτιιμειτ
ννοιτὶεει, σὶπιε αε.Β εὶεὶτ εετειὰε ίϋι· σίε νειτνειτμτιἔ αει· Ξἔιτ:ε αεε Α. Βεὶεεε ίἕμιόεμ Ιεεεεπ 1 Ι. Εοτ. 1, 24
6 Και. ι, εο το Οειπεὶμὶ: ὶετ: όὶε ερθετε Κτείτ Οοτεεε τερτεειεειεὶεττ σετ Εοεοε εὶε Ηεὶίει· αεε νετετε,
νεὶ. σε όεετ. 8, ι 5. 7, 188. Η-13 αύτη = ΑτΙ·ιει·ι. οτ. Ι. ε. Ατὶειτι. 3: (Μίετιε 26, 77 Β) ιι-19 θεόν
= Αεὶιεει. οτ. ΙΙ. ε. Ατὶεμ. 37 (Μίἔιτε 26, 225 Ο) τι Π. Μίτ εὶρίεεμ Ζμεεὶεεειτι ειορετ εεΙΔι.ιΕιεει· ετὶεμίεεὶτει·
Βεετὶΰε ρεὶ Αεὶτεει. οτ. Ι. ο. Ατὶετι. 5 (Μὶεμε 26, 21 Β/(Σ) 16 ]οεΙ 2, 25. Αμί όὶεεε δτεὶὶε ερίεὶὶ: δενειτιε
ν. Αμείοεὶιίεμ ὶι: εἰμετ μμεεὰτμσὶετεμ Ηοιτιὶὶὶε εμ, ε. Βεταγ δ. 336 Αειιτι. 96 1ΒΠ. Ρε. 1ο2, 21 28 Ρὶτί-
Ιοεε. ΙΙ ι5 (25, 23) ϋρετὶὶεὶετε νομ Τμεοεπίε ν. Νὶεεε: τόν θεόν καὶ πρό τοῦ γεννῆααι τόν νὶὸν πατερα σὶεται
(σε. Τμεοεαὶε), ὰτε δὴ την δύναμιν ἔχοντα τοῦ γεννῆσαι
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Πε εγτιοαὶε 2ο, 1-21, 3 (δοὶττείοεμ αετ δγιτοόε νοτι ]ετι.ιεεΙετι1 333). 247

Ταῦτα ἐστιν ύπὲρ ῶν αγωνί3ονται, διὰ ταῦτα μαχονται πρὸς τὴν ὰρχαίαν σύνοδον,
ότι μὴ τὰ όμοια αύτῶν ἔγραψαν οἱ συνελθόντες ἐν αύτη, ὰλλὰ μαλλον ανεθεματισαν τὴν
αρειανὴν αίρεσιν, ην ἑσττούδα3ον οῦτοι συστησαι. διὰ τοῦτο καὶ 'Αστέριον τὸν θύσαντα,
σοφιστην όντα, συνηγορον της ασεβείας ἑαυτῶν προύβὰλλοντο, ῖνα μὴ φείδηται μὴτε κατὰ

ε τοῦ κυρίου φθἐγγεσθαι μητε τούς ακεραίους τη πιθανολογία πλαναν. καὶ ὴγνόησαν γε
οὶ αμαθεῖς ότι καθ' ἑαυτῶν εἱργὰ3σντο τοῦτο. ἡ γὰρ δυσωδία τῆς εἰς τὰ είδωλα θυσίας τοῦ
συνηγόρου ότι πλέον τὴν αῖρεσιν Χριστομαχον ἐδείκνυε. διὰ τοῦτο καὶ νῦν παντα κινοῦσι
καὶ θορυβοῦσι νομί3οντες ότι, κὰν πλείονας ὶ ὰποκτείνωσι καὶ συνόδους κατὰ μῆνα συγ-
κροτἡσωσι, παύσεταί ποτε η κατὰ τῆς αρειανῆς αὶρέσεως απόφασις. ἐοίκασι δὲ παλιν

ιο αγνοεῖν η είδέναι μἐν, αποπρσοττοιεῖσθαι δἐ, ότι καὶ πρό τῆς Νικαίας η αίρεσις ην βδελυκτἠ,
ότε ταύτην Ἄρτεμας κατεβαλλετο καὶ πρὸ αύτοῦ τὸ τοῦ Καιαφα καὶ τό τῶν τότε Φαρι-
σαίων συνέδριον. καὶ αεὶ δὲ τὸ χριστομαχον ἑργαστἠριον βδελυκτόν ἐστι, καὶ ού παύ-
σσται τοῦ είναι μισητόν ἐρασμίσυ όντος τοῦ κυριακοῦ όνόματος καὶ καμπτούσης πασης
τῆς κτίσεως τὰ γόνατα καὶ ἐξομολογουμἐνης ››ότι κύριος 'ὶησοῦς Χριστός εὶς δόξαν θεοῦ

τε πατρός ‹‹.
Πλην ότι συνόδους συνεχεῖς κατὰ της οίκουμενικῆς ποιοῦντες ούδἐττω κεκμήκασι.

μετὰ γὰρ την ἐν Νικαία σύνοδον οί περὶ Εύσἐβιον καθηρέθησαν. ὰλλὰ μετὰ χρόνον ἐπι-
βαντες αναισχύντως ταῖς ἐκκλησίαις ἢρξαντο τοῖς μὲν αιττιλἑγουσιν αύτοῖς ἐπισκόποις
ἑπιβουλεύειν, αντὶ δὲ τούτων τους τῆς αὶρέσεως ἑαυτῶν καθιοτανειν εἰς τὰς ἐκκλησίας,

2ο ίνὶ ότε βούλονται ποιἠσωσι τὰς συνόδους ἔχοντες τούς συντρἐχοντας αύτοῖς, οῦς επίτηδες
εὶς αύτό τοῦτο προεχειρίσαντο. συνἐρχονται τοίνυν ἐν 'Ιερουσαλημ καὶ γραφουσι ταῦτα· ί

'Η αγία σύνοδος ἡ ἐν Ἱεροσολύμοις θεοῦ χαριτι συναχθεῖσα τη ἐκκλησία τοῦ
θεοῦ τῇ ἐν 'Αλεξανδρεία καὶ τοῖς κατὰ πασαν την Αῖγυτιτον καὶ Θηβαίδα καὶ Λιβύην καὶ
Πενταπολιν καὶ τοῖς κατὰ την οὶκουμένην ἐπισκόποις καὶ πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις ἐν

26 κυρίῳ χαίρειν.
Πασι μὲν ἡμῖν τοῖς ἐπὶ τὸ αύτό συνελθοῦσιν ἐξ ἐπαρχιῶν διαφόρων πρὸς τη μεγαλη

πανηγύρει, ὴν ἐπὶ τῇ αφιερώσει τοῦ σωτηρίου μαρτυρίου σττουδη τοῦ θεοφιλεοτατου βασι-
λέως Κωνσταντίνου τῷ παντων βασιλεῖ θεῷ καὶ τῷ Χριστῷ αύτοῦ κατασκευασθἑντος
ἐττετελἐσαμεν, πλείονα θυμηδίαν η τοῦ Χριστοῦ χαρις παρἐσχεν, ην ἐποίησεν αύτός τε
ό θεοφιλέστατος βασιλεύς διὰ γραμματων οὶκείων τοῦθ', όπερ έχρῆν, παρορμησας παντα
μὲν ἐξορίσαι τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ φθόνον καὶ πᾶσαν μακρὰν απελασαι βασκανίαν, δι' ης
τὰ τοῦ Χριστοῦ μελη παλαι πρότερον διειστἠκει, ὴπλωμἐνη δὲ καὶ είρηναία ψυχη δἑξασθαι

80

1Ε. Αμε αετι: ΡοΙεε1:ι‹:ὶε1:ι.εοῖεείι:ιὶ: ὶιετνοτ2ι.ιΒεὶ:ε1:ι, αεβ αίε νοτὶτετ 2ὶὶ:ὶειτε11 Ξότεε αεε Ατὶιιε ιιτια εεὶτιετ θε-
είμμυμεεεεμοεεεμ μοεὶ:ι μαι 359/6ο νομ Αεεὶμε μτια Εμτιοτμίμε, ὶμ εὶετιεει Ατὶτι. αίε Οι-μρρε μττι Αὶτειὶ-τ.ὶοε ττείἱετι
ννὶΙΙ, αίε νεὼετρεκνείε ε.τιἕε2οἔει:ι ννοταεσ εὶμςὶ. Εε ὶετ εὶειτιίτ 2ι.ι τεοὶτιτετι, εὶείὶ Ατὶτειτι. ϋοετὶεειυρε αίε Ζὶτειτε
εμε αετι δοὲιτίίεεμ αετ Ατὶεμετ εειτμοπιτμεα Ιτειτ (Βειτεὶν ὶιατ εοὶοὶτε υοετὶεἕττμεεμ ι:ι.ίοὶ1τ ειτιεωεεὶὶτὶ
14Ι. Ρτιὶὶ. 2, 11 17 νεί. Βε εὶεετ. 41 (5. 435) δ2νε. Πτὶτ. 27 (ΙΙΙ 38), ίϋτ αίε ννὶεαετευἰειεατττιε: Πτὶτ. 31
(ΙΙΙ 63), νεί. ΖΧΨ 33 (1934) 155 το νἕῖ. ειροΙ.εεο. ςο, 4 (Ξ.13ο, 18Π.) 22 δεὶττείὶεεμ αετ
δγτιοαε ῖτι ]ει-μεεὶεατ 335 (= Πτὶτ. 7ο), Ατὶτ. ἕὶὶτί: εροὶ. εεε. 84, 2-4 (5. 162, 2ΒΗ.) εὶιε Γιτιἕττεετιε ειτε αετι:
Ατιἱειτιἕ αεε Βτὶείεε. Κι.ιτ2ε Νοτίι ϋρετ αετι Β1-ὶεἱ τι:-ιεὶι Ατὶτεμ. εροὶ. εεε. ὶσεί δοῖετ. Ι 33, 1 μετα δο2οτι:ι. Π
27, 14. νεὶ. Βμῆτι ὶτ. ε. Χ 12 ίση, 213.). Ζμττι Βετμπ: νεί. 5. 162, 23 Νοτε 27 Οετιτείτετ ίεε αίε
Εὶιτινεὶὶιυαἔ αετ Αμίετεεεὶιμπεεῖτῖτετιε. 3ο νομ αετι: Βτὶεἱε Κοτ1εὶ:ε1τ:ιὶ:ὶ.με ίεε οὶοτιεε ετὶιαὶεεμ

ΒΚΡΟ Β 22- 5. 248, 5 όρθοδοξίαν = Αὶ:Ι:ιε.ι:ι. εροὶ. εεεμτιαε. 84, 2-4 (Ξ. 162, 28Ε. = εροὶ.)

4 αύτῶν Β | προεβαλοντο Κ 7 ἑδείκνυε -ί- καὶ Ρ 8/9 συγκροτἠσουσι Β 11 κατεβόλετο Κτόε › Κ
19 αύτῶν Β 21 ἐν -Ι- τη Β 22 σ. Κα. κβ Ρ 23 τοῖς] ταῖς Κ | Λιβύην καὶ Θηβαίδα
~Ρ 27 τη ›εροΙ. (Β) 29 Χριστοῦ] θεοῦ εροί. ὶ παρἐσχεν › εροΙ. | ην ἐποίησεν] ἑν-
εττοίησεν εροὶ. 31 ἑξορίσαι Ορ. ἐξορίσας ΒΚΡΟΕ εροὶ. ί απελασαι Ορ. απελασας ΒΚΡΟΒ εροὶ.
32 παλαι > εροὶ. ίΒΟ)
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248 Ὁε εγτιοαίε 21, 3-22, 5 (Ξοὶ1τεὶ”οε1:ι αετ δγροαε νοτι ]ετιιεσ.Ιει:μ 335).

τούς περὶ Ἄρειον, ούς πρός τινα καιρὸν ό μισόκαλος φθόνος έξω γενέσθαι της έκκλησίας
εὶργασατο. ἐμαρτύρει δὲ τοῖς ανδρασιν ό θεοφιλέστατος βασιλεύς διὰ τῆς έπιστολῆς πί-
στεως όρθοτομίαν, ην παρ' αύτῶν πυθόμενος αύτός τε δι' έαυτοῦ παρὰ 3ὼσ·ης φωνῆς αύτῶν
ακούσας απεδέξατο ὴμῖν τε φανερὰν κατεστἠσατο, ύποταξας τοῖς έαυτοῦ ί γραμμασιν
έγγραφον την τῶν ανδρῶν όρθοδοξίαν, ην έττέγνωμεν οἱ παντες ύγιῆ τε οῦσαν καὶ έκκλη-
σιαστικην. καὶ εὶκότως παρεκαλει τούς ανδρας ύποδεχθῆναι καὶ ἑνωθῆναι τη έκκλησία
τοῦ θεοῦ, ὥσπερ οῦν καὶ αύτοὶ έκ τῶν ίσοτύπων εῖσεσθε τῆς αύτῆς έιτιστολῆς, ης πρός
την ύμετέραν εύλαβειαν διεπεμιμαμεθα. πιστεύομεν ότι καὶ ύμῖν αύτοῖς, ὡς αν τὰ οἰκεῖα
μέλη τοῦ ύμετέρου σώματος απολαμβανουσι, μεγαλη χαρὰ καὶ εύφροσύνη γενησεται τὰ
ἑαυτῶν σττλαγχνα καὶ τούς ἑαυτῶν αδελφούς τε καὶ πατέρας γνωρί3ουσί τε καὶ απολαμ-
βανουσιν, ού μόνον τῶν πρεσβυτἐρων τῶν περὶ Ἄρειον αποδοθέντων ύμῖν, ὰλλὰ καὶ παν-
τὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῆς πληθύος ὰττασης, η προφασει τῶν είρημένων ἀνδρῶν μακρῷ χρόνῳ

7 παρ' ύμῖν διειστηκει. καὶ πρέπει γε αληθῶς γνόντας ύμας τὰ πεπραγμένα, καὶ ὡς
Β έκοινὼνησαν οἱ ανδρες παρεδέχθησαν τε ύπό της τοσαύτης αγίας συνόδου, προθυμότατα

καὶ αύτούς ὰσττασασθαι την πρὸς τὰ οὶκεῖα μέλη συναφειαν τε καὶ εἰρηνην, ότι μαλιστα τὰ
τῆς έκτεθείσης ύπ' αύτῶν πίστεως αναμφηριοτον σὼ3ει την παρὰ τοῖς πασιν ὁμολογουμένην
ὰποστολικὴν παραδοσίν τε καὶ διδασκαλίαν.

Π

4

Μ 72ο Α

6

δ

ί Αύτη τῶν συνόδων αύτῶνῖἰὰρχη γέγονεν, έν ίῇ καὶ την προαίρεσιν ἑαυτῶν ταχέως
έξηγγειλαν καὶ ούκ ηδυνἠθησαν ἶφύψαι. εὶρηκότες γὰρ ἐξηλασθαι παντα φθόνον καὶ
μετὰ τό ἐξορισθῆναι τόν έττίσκοπον τῆς 'Αλεξανδρείας 'Αθανασιον γραφοντες δεῖν δεχθῆναι
Ἄρειον καὶ τούς σύν αύτῷ έδειξαν ότι διὰ τοῦτο αύτῷ τε τῷ Ἄθανασίῳ έπεβούλευον καὶ

ε τοῖς αλλοις πασιν έπισκόποις τοῖς αντιλέγουσιν αύτοῖς έιτεβούλευσαν ύπὲρ τοῦ τούς περὶ
2 Ἄρειον δέξασθαι καὶ τὴν αῖρεσιν εἰς την έκκλησίαν είσαγαγεῖν. καὶ εἰ καὶ πᾶσαν την

'Αρείου κακσφροσύνην έπηνεσαν έν ταύτη καὶ εὶς κοινωνίαν προσέταξαν αύτούς δεχθῆναι,
αύτοὶ πρότερον τοῦτο ποιήσαντες, όμως ηγούμενοι λείπειν αύτοῖς ἔτι πρὸς ό βούλονται
συγκροτοῦσιν έν 'Αντιοχεία σύνοδον προφασει τῶν λεγομένων Ἑγκαινίων. καὶ έττειδὴ
αεὶ ύπό παντων κατηγοροῦντο περὶ τῆς αὶρέσεως γραφουσι διαφόρως τὰ μέν ούτως, τὰ
δὲ ἐκείνως. καὶ τα μὲν έν μια ἐπιστολη γραφέντα παρ' αύτῶν έστι ταῦτα·

22, 1
Β 735

8 'Ημεῖς οῦτε ακόλουθοι 'Αρείου γεγόναμεν· πῶς γὰρ ἐπίσκοποι όντες ακολουθοῦμεν
Β πρεσβυτέρω; οῦτε αλλην τινὰ πίστιν παρὰ την ἐξ αρχῆς παραδοθεῖσαν έδεξαμεθα.

Μ 721 Α 4 ὰλλὰ καὶ αύτοὶ ἐξετασταὶ καὶ δοκιμασταὶ τῆς πίστεως αύτοῦ γενόμενοι ί μᾶλλον αύτόν
προσηκαμεθα ηπερ ὴκολουθησαμεν· γνὡσεσθε δὲ από τῶν λεγομένων. μεμαθήκαμεν
γὰρ έξ αρχῆς εὶς ένα θεόν τὸν τῶν όλων θεόν πιστεύειν, τὸν παντων νοητῶν τε καὶ αἰσθη-

ό

1 Νειοὶε Ζ. 11. 14. 15. 16 Ιτεσειι Ιιῖετ οί περὶ Ἄρετον, τιὶεὶττ ®Α.ι·ὶι.ιε', εοι:ι‹:ὶε1·ι:ι, ντίε ειιιε Ζ. 11 πρεσβύτεροι τῶν
περὶ "Αρειον ὶεετνοτεεὶτε, πμτ 'αίε Οεμοεεειτ αεε Ατίιιε' οεαειιτειε. δίε αὶὶιτῖετι ιτειεὶι Α.ὶε›εε.ι1αι·ῖετι 2ι11·ὶ.ὶοΙτ-
Ιιιεὶττετι, αει Ατὶτειτι. ειττῖεττττ ίεε ίνεὶ. δ. 164, 12 Νοτε, 5. 166,7 Νοτε). Ατὶιιε ίεε ννοτιὶ εεὶτομ τοτ, νεὶ. δ. 178, 16
Νοτε, εισσετε δοΕιντε1·τ2 ΝΟΟ 1911, 421. Πεε Πι·ὶ:εὶ1 ὶὶρετ Νὶοσε. Ιε.ὶΙτ συ! 3 Πτὶι. 34, 42 (ΙΙΙ
74, 32) 2ι1ΙοΙΒε ὶει: Ατίμε 333 εμ αεμ Ηοί ὶ:›εετεΙ.ὶί:; εὶοττ με-ιι: ετ ι:ι;ιὶε εεί.μει1 Οειτοεεεμ εὶμ δγτμὶσοὶ εἰιτιἕετείοὶττ,
αεε σε-ιι:ι.ι1 ἱϋτ αίε ]ετι1εε.Ιει:ι:ιετ δγτιοεὶε ΑτιΙεΒ νν:-ιτ, ί1:.τε Ιιεεὶττἕὶεμρὶἔὶτείτ 2ι1 ὶσεεοὶιεὶτπίεετι μμό αίε νὶἴίεαετ-
αι.ιἱε:ιει.Ι;ι.ι:ι:ιε 2ι.ι ὶσεεεὶτὶὶεθεμ, νεὶ. Ξ. 179, 1. 26 νεὶ. Ξ. 25ο, 22 Νοτε 29 Βετ Βττεἱ (= Πτὶτ. 86) ὶετ
αεε δοῖετείδεσ αετ δγτιοαε νομ .ἄρτὶοοὶσὶειτ 341 εμ ]ι.ιΙὶιιε ν. Κοττι. Αιιε Αὶτιετι. τισὶ: ὶ1τσ ΞοΙιτ.τ. ΙΙ 1ο, 4-8
ϋοετμομετμεμ; δοιοιτι. ΠΙ 5, 5 ι:ιι.ι.τ Κεεεεε

ΒΚΡΟ Κ

3 › ειροὶ. (ΒΟ) 4 φανερόν Ρ Β ύμῖν] ὴμῖν καὶ Β 9 αιτολαμβανωσι Β Η μόνων Η
τε τη Β › κεοκ ετ Τῷ › Βκεο 23 και ει και κε και εις τί· 29 ε. τω. Ε ιι
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Βε εγτιοαίε 22, 6-23, 9 (Εὶτεὶὶεεὶε αετ δνειοαε νοτι Ατττίοεὶιὶειτ 341). 249

_. 8 ι τ Ι ι σ τ _ _ _των ημιουργον τε και προνοητην, και εὶς ενα υὶον του θεου μονογενη, πρό παντων
αὶώνων ύπαρχοντα καὶ σννόντα τῷ γεγεννηκότι αύτόν πατρί, δι' ού καὶ τὰ παντα έγένετο,
τα τε όρατὰ καὶ τὰ αόρατα, τόν καὶ έιτ' έσχατων ὴμερῶν κατ' εύδοκίαν τοῦ πατρός κατελ-
θόντα καὶ σαρκα έι‹ τῆς παρθένου ανειληφότα καὶ πασαν την πατρικὴν αύτοῦ βούλησιν

5 συνεκπεπληρωκότα, πεπονθέναι καὶ έγηγέρθαι καὶ εὶς ούρανούς ανεληλυθέναι καὶ έν δεξια
τοῦ πατρός καθέ3εσθαι καὶ παλιν ἐρχόμενον κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς, καὶ διαμένοντα
βασιλέα καὶ θεόν εἰς τούς αὶῶνας. πιστεύομεν δὲ καὶ εἰς τό αγιον πνεῦμα· εὶ δὲ δεῖ
προσθεῖναι πιστεύομα: καὶ περὶ σαρκός αναστασεως καὶ 3ωῆς αὶωνίου.

'Α δὲ καὶ ἐν έτέρα ἐπιστολη δεύτερον ἐν τοῖς αύτοῖς Ἑγκαινίοις έκτίθενται μετα-
ιν γνόντες μὲν έπὶ τοῖς προτέροις, έπινοησαντες δὲ καινότερα τινα καὶ πλείονα έστι ταῦτα·

ὶ-ίιστεύομεν ακολούθως τη εύαγγελικη καὶ αττοστολικη παραδόσει εὶς ένα θεόν πα-
τέρα παντοκρατορα, τόν τῶν όλων δημιουργόν τε καὶ ποιητὴν καὶ προνοητην, έξ ί ού τὰ
παντα· καὶ εἰς ένα κύριον 'ὶησοῦν Χριστόν, τόν υὶόν αύτοῦ, τόν μονογενῆ θεόν, δι, οῦ
τὰ παντα, τόν γεννηθέντα πρό τῶν αὶώνων έκ τοῦ πατρός, θεόν έκ θεοῦ, όλον ἐξ όλου,
μόνον έκ μόνου, τέλειον έκ τελείου, βασιλέα έκ βασιλέως, κύριον αττό κυρίου, λόγον 3ῶντα,
σοφίαν 3ῶσαν, φῶς αληθινόν, όδόν, αλήθειαν, αναστασιν, ποιμένα, θύραν, ατρετιτόν τε
καὶ αναλλοίωτον, τῆς θεότητος ούσίας τε καὶ βουλῆς καὶ δυναμεως καὶ δόξης τοῦ πατρός
απαραλλακτον εὶκόνα, τόν πρωτότοκον πασης κτίσεως, τόν όντα έν ἀρχῇ πρός τόν θεόν,
λόγον θεόν κατὰ τό είρημένον έν τῷ εύαγγελίῳ· »καὶ θεός ἦν ὁ λόγος‹‹, δι' ού τὰ
παντα έγένετο, καὶ έν ῷ τὰ παντα συνέστηκε, τόν ἐπ' έσχατων τῶν ὴμερῶν κατελθόντα
ανωθεν καὶ γεννηθέντα έκ παρθένου κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ανθρωπον γενόμενον, μεσίτην
θεοῦ καὶ ανθρώπων απόστολόν τε τῆς πίστεως ὴμῶν καὶ αρχηγόν τἦς 3ωῆς, ώς φησιν
ότι ››καταβέβηκα έκ τοῦ ούρανοῦ, ούχ ῖνα ποιῶ τὸ θέλημα τό έμόν, αλλα τό θέλημα τοῦ
Ι πέμιμαντός με‹‹, τόν παθόντα ύπὲρ ἡμῶν καὶ ανασταντα τη τρίτη ημέρα καὶ ανελθόντα
εὶς ούρανούς, καὶ καθεσθέντα έν δεξια τοῦ πατρός καὶ πὰλιν έρχόμενσν μετὰ δόξης καὶ δυνα-
μεως κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς. καὶ είς τό πνεῦμα τό αγιον, τό εὶς παρακλησιν καὶ
αγιασμόν καὶ τελείωσιν τοῖς πιστεύουσι διδόμενον, καθώς καὶ ό κύριος ὴμῶν 'ὶησοῦς
Χριστός διεταξατο τοῖς μαθηταῖς λέγων ιπορευθέντες μαθητεύσατε παντα τα έθνη βαπτί-

Ιό

οντες αύτούς είς τό όνομα τοῦ πατ ός καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ίου πνεύματος ‹‹, δ λονότιΤὶ3„ . . . . . .πατρός, αληθῶς πατρός όντος, υὶοῦ δὲ αληθῶς υὶοῦ όντος, τοῦ δε αγιου πνευματος αληθῶς
αγίου πνεύματος όντος, τῶν όνοματων ούχ απλῶς ούδέ αργῶς κειμένων, αλλα σημαινόν-
των ακριβῶς την οὶκείαν έκαστου τῶν όνομα3ομένων ύπόστασίν τε καὶ ταξιν καὶ δόξαν,
ὡς είναι τη μέν ύποστασει τρία, τῇ δὲ συμφωνία έν. ταύτην οῦν έχοντες την πίστιν
καὶ έξ αρχῆς καὶ μέχρι τέλους έχοντες ένώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ πασαν αὶρστικην
κακοδοξίαν αναθεματί3ομεν. καὶ εῖ τις παρὰ την ύγιῆ τῶν γραφῶν [όρθὴν] πίστιν
διδασκει λέγων η χρόνον η καιρόν η αἰῶνα η είναι ῆ γεγονέναι πρό τοῦ γεννηθῆναι τόν
υὶόν, αναθεμα έστω. καὶ εῖ τις λέγει τόν υὶόν κτίσμα ώς έν τῶν κτισματων ῆ γέννημα
ως έν τῶν γεννηματων ἢ ποίημα ὡς Θ τῶν ποιηματων καὶ μὴ ως αἱ θεῖαι γραφαὶ παραδέ-

11 Β:-ιε Ξνιτιδοῖ αετ Ξγποαε (= Ὁτὶτ. 87) ὶετ τιειεὶι Ατὶτεπ. ὶτεὶ δοῖα. Π το, το-18 ίῖὶεετὶίεῖεττ, αειτε περὶ:
το, 19 αίε ῖ)ι1ι:ετεοί:ι.τὶΙτετι ννοὶ:ιὶ τιεεὶτ δαὶσὶμμε νοτὶαεεσ. Ηίὶστίμε αε εγτι. 29-3ο (Π 478 Μείῖεί) εὶϋτ
είτιε Ιετεὶτι. ἰἶὶσετεεὶπμτιε; δο2οι:ι1. ΠΙ 5,7Ε. όίετετ εὶμ νοα Αττιετι. μτιειὶσὶτἐιιτεὶἕεε Βεἕεετ 19 ]οὶ1. 1, 1
23 ]οΙ1. 6, 38 28 Μτ. 28, 19

ΒΚΡΟ Β

11 ε.1ια. Β τσ, παντα 4- (13) καὶ- (14) παντα Β 15 από] ἐκ Β 18 πασης -ι- της ΒΡ
19 θεόν λόγον ~Β 25 εὶς ἢ- τούς Κ 32 έκαστῳ Β 35 (όρθην] Ορ. όρθὴν Αεὶι. Βοὶττ. ετ
τεετειτμ Ηὶ1. 37 ῆ -38 ποιηματων > Β
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250 Βε εντιοαὶε 23, 9-25, 1 (Εέττὶτεεὶε αεε Τὶτεορτιτοιτὶοε ν. Τγειμε. 341).

δωκαν των προειρημένων έκαστον [αφ” έκαστον), η εῖ τι αλλο διδασκει ῆ εύαγγελί3εται,
παρ' ό παρελαβομεν, αναθεμα έστω. ὴμεῖς γαρ πασι τοῖς έκ τῶν θείων γραφῶν παρα-
δεδομένοις ύπό τε προφητῶν καὶ ί αποστόλων ὰληθινῶς τε καὶ έμφόβως καὶ πιστεύομεν
καὶ ακολουθοῦμεν.

Καὶ θεοφρόνιος δέ τις έπίσκοπος Τυανων συνθεὶς καὶ αύτός έξέθετο την πίστιν ταύτην 5
έμπροσθεν τῶν παντων, η καὶ παντες ύπέγραςμαν αποδεξαμενοι την τοῦ ανθρώπου
πίστιν·

Οίδεν ό θεός, όν μαρτυρα καλῶ έπὶ τὴν έμὴν ψυχὴν, ότι οῦτως πιστεύω· εὶς θεόν
πατέρα παντοκρατορα, τόν τῶν όλων κτίστην καὶ ποιητὴν, έξ ού τὰ παντα, καὶ εἰς
τόν υὶόν αύτοῦ τόν μονογενῆ, θεόν, λόγον, δύναμιν καὶ σοφίαν, τόν κύριον ἡμῶν ”ὶησοῦν 10
Χριστόν, δι' ού τα παντα, τόν γεννηθέντα έκ τοῦ πατρός πρό τῶν αὶώνων, θεόν τέλειον
έκ θεοῦ τελείου καὶ όντα πρός τόν θεόν έν ύποστασει, έιτ' έσχατων δέ τῶν ὴμερῶν κατελ-
θόντα καὶ γεννηθέντα έκ τῆς παρθένου κατὰ τὰς γραφας, ένανθρωπησαντα, παθόντα καὶ
ανασταντα από τῶν νεκρῶν καὶ ανελθόντα εἰς τούς ούρανούς καὶ καθεσθέντα έκ δεξιῶν
τοῦ πατρός αύτοῦ καὶ παλιν έρχόμενον μετὰ δόξης καὶ δυναμεως κρῖναι 3ῶντας ' καὶ 16
νεκρούς καὶ μόνοντα εἰς τούς αὶῶνας. καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τό αγιον, τόν παρακλητον,
»τό πνεῦμα της αληθείας‹‹, ό καὶ διὰ τοῦ προφήτου έττηγγείλατο ὁ θεός έκχέειν έπὶ τούς
έαυτοῦ δούλους καὶ ό κύριος έττηγγείλατο πέμιμαι τοῖς έαυτοῦ μαθηταῖς, ό καὶ έπεμψεν,
ώς αὶ Πραξεις τῶν Ἄποστόλων μαρτυροῦσιν. εί δέ τις παρὰ ταύτην την πίστιν δι-
δασκει ῆ έχει έν έαυτῷ, αναθεμα έστω. καὶ (κατὰ) Μαρκέλλου τοῦ 'Αγκύρας ἢ Σαβελλίου 20
ἢ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως αναθεμα έστω καὶ αύτός καὶ παντες οἱ κοινωνοῦντες

'Ι-ίσαν δὲ οὶ συνελθόντες έν τοῖς Ἐγκαινίοις έττίσκοποι ένενηκοντα, ύπατεία Μαρ-
κελλίνου καὶ Προβίνου, ίνδικτιῶνος ιδ', έκεῖ όντος Κωνσταντίου τοῦ ασεβεοτατου. ταῦτα
πραξαντες έν 'Αντιοχεία τοῖς Ἑγκαινίοις, νομίσαντες δὲ μη τελείως γεγραφέναι, ρεμβο-
μένην δὲ τὴν διανοιαν έχοντες αῦθις παλιν συντιθέασιν αλλο γραμμα δῆθεν περὶ πίστεως 25
μετὰ μῆνας όλίγους, καὶ αποστέλλουσιν εὶς τας Γαλλίας Ναρκισσον, Μαριν, Θεόδωρον
καὶ Μαρκον. κακεῖνοι ώς από συνόδου πεμφθέντες έπιδεδώκασι τῷ της μακαρίας μνήμης
Κώνσταντι τῷ Αύγούστω καὶ τοῖς έκεῖ πασι ταῦτα·

5 Τῖεεορὶετοσὶμε ν. Τνετιει ὶετ εοιτεὶ: νσόεῖτσιιστ. Ετ ιτιυθ τιειεὶτ εείαετ Εὶττὶτεεῖε Αα1:ιε.ι:ιεετ αετ Ι.εΙι.τε αεε
Με.τεεΙ.ὶ ν. Αιτεγτε εεννεεει: εεὶσ, δεΙ:ινν2.ττ2 ΝΟΟ 1911, 5ο8ί. Β Βσε δν·ι:ι:ιὶ:›οΙ (= Πτὶε. 88) ίεὶ: ι:ιμτ
Ειὶετ ετΙ:ι2.ὶτετι 111. Αετετὶιιε δεί Μ2τεεΙΙ (Εμεεδ ε. Μειτε. Ι 4, 33; 25, 6): ό πατὴρ ό γεννἡσας έξ αύτοῦ . . .
τέλειος τέλειον 12 Ζμ έν ύττοστασει: Εμεεδ εεεὶ. °τ.ὶ:ιεοΙ. Ι ιο, 4 (69, 51.): Μ2.τεεΙ.Ι δέει τοῦ μὴ δύο θεούς
εὶπεῖν την αρνησιν τοῦ υὶοῦ προυβαλλετο (αεῖεετ ὶείετ: θεόν τέλειον έκ θεοῦ τελείου) τὴν ύπόστασιν αθστῶν
αύτοῦ, νεΙ.εόετιι:1ει ΙΙ 12, 3Β. (115, 15.) 161. ]οΙι. 13, 26 17 Ι. νε1.]οεΙ 2, 28 18 νεί.
Αετ.2,3 2οΙ. νεΙ.Ει.ιεεὶ: εεεὶ. 1.ὶ1εοΙ. ΠΙ 6, 4 (164,23Εῖ.) 221. Βὶε δνποαε ῖετια πειεὶι αειτι
Ιεὶετ ῖ.ὶΒετΙ.ίεἱειτει:ι Π2ὶ:ι.ιι:ι:ι ίττι ]ειὶ:ιτε 341 εταττ (νεὶ. δεὶ:ιννει.ττ2 ΝΟΟ 1911, 5ο4(). Νειετι αεττι σ.ιτίει:ι.ίεεὶ:ιει:ι
Ηίετοτίοετειρὶιεμ (α. ὶ. ΡΙ;ι.ὶ1οετ.) ειτοὶἕτε εὶὶε Κιτεὶιννεῦεε 2111 6. ]ειτιι.ιειτ (Ρὶ:ι.ίὶοεὶ:. Ξ. 212, 21 Βίαε2), ννὶε
Εὶτεετετ ΖΝΨ 36 (1937) 254θ. ρεντίεεεσ Ιτετ. Βεε ρειθτ ευ εροὶ. εεε. 25, 3 (5. 1ο6, 12). 26 μετὰ
μῆνας όλίγους, ό. Ι1. αοεὶ:ι ίιτι Ι..αι.ιΙε αεε ]εὶ:ιτεε 341, είαε είτιε Αὶσοταιτιιιτιε 2μ Κοιτετειτε τιεεὶτ Ττῖετ, νεί.
ειροί. σα ()οι1ετ.4 5. 281,26; δεὶτννει.ιτ2 ΝΟΟ 1911, 513 26 Νατείεε ν. Νετοτιὶεε, Ματὶε ν. ίξέιειὶεεαοτι,
Τέιεοαοτ ν. Ηετειεὶεα, Μειτεμε ν. Ατεεὶτμεει
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θῶμεν Β 8 2. Βα. Δ Β 11 τῶν › Κ 2ο ςκατὰ) Ορ. 26 Ναρκισον ΚΡΟ
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Πιστεύομεν εἰς ένα θεόν, πατέρα παντοκρατορα, κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν παντων,
››ἐξ ού πασα πατριὰ έν ούρανοῖς καὶ έπὶ γῆς όνομα3εται‹<. καὶ εὶς τόν μονογενη αύτοῦ
υἱόν τόν κύριον ημῶν ' ὶησοῦν Χριστόν, τόν πρό παντων τῶν αὶώνων έκ τοῦ πατρός γεννη-
θέντα, θεόν έκ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, δι' ού έγένετο τα παντα έν τοῖς ούρανοῖς καὶ έπὶ της

ε γῆς, τα όρατὰ καὶ τα αόρατα, λόγον όντα καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν καὶ 3ωὴν καὶ φῶς αλη-
θινόν, τόν ἐπ' έσχατων τῶν ὴμερῶν δι' ημας ένανθρωπἠσαντα καὶ γεννηθέντα έκ τῆς αγίας
παρθένου, τόν σταυρωθέντα ὶ καὶ αποθανόντα καὶ ταφέντα καὶ ανασταντα έκ νεκρῶν τη
τρίτη ημέρα καὶ αναληφθέντα εὶς ούρανόν καὶ καθεσθέντα έν δεξια τοῦ πατρός καὶ έρχόμενον
έπὶ συντελεία τοῦ αἰῶνος κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς καὶ αποδοῦναι έκαστῳ κατὰ τὰ έργα

ιο αύτοῦ, ού η βασιλεία ακαταλυτος οῦσα διαμένει είς τούς απείρους αὶῶνας· έσται γαρ καθε3ό-
μενος ἐν δεξια τοῦ πατρός ού μόνον έν τῷ αίῶνι τούτω, ὰλλὰ καὶ έν τῷ μέλλοντι. καὶ εὶς
τό αγιον πνεῦμα, τουτέστι τόν παρακλητον, όπερ έπαγγειλαμενος τοῖς αττοστόλοις μετὰ
την εὶς ούρανούς αύτοῦ ανοδον απέστειλε διδαξαι αύτούς καὶ ύπομνῆσαι παντα, δι' ού καὶ
αγιασθησονται αἱ τῶν εῖλικρινῶς ὶ εὶς αύτόν πειτιστευκότων ψυχαὶ. τούς δέ λέγοντας

ιε έξ ούκ όντων τόν υἱόν η έξ έτέρας ύποστασεως καὶ μὴ έκ τοῦ θεοῦ καὶ 'ην ποτε χρόνος
ότε ούκ ην' αλλοτρίους οὶδεν η καθολικὴ έκκλησία.

Ἐπὶ τούτοις ῶσττερ μεταγνόντες συλλέγουσι παλιν τό συνέδριον έαυτῶν μετὰ έτη
τρία, καὶ αποστέλλουσιν Εύδόξιον, Μαρτύριον καὶ Μακεδόνιον τόν από Κιλικίας καὶ σύν
αύτοῖς ἑτέρους τινὰς είς τὰ μέρη τῆς 'Ιταλίας αποφέροντας πίστιν διὰ πολλῶν γραφεῖσαν

2ο προσθηκας τε έχουσαν πλείστας παρὰ τὰς προτέρας, ώς γὰρ καινότερα τινα έπινοησαντες
απεδἠμησαν έχοντες ταῦτα·

Ι. Πιστεύομεν εὶς ένα θεόν, πατέρα παντοκρατορα, κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν παν-
των, ι›έξ ού πασα πατριὰ έν ούρανῷ καὶ έπὶ γῆς όνομα3εται‹‹· καὶ εὶς τόν μσνογενῆ αύτοῦ
υὶόν τόν κύριον ὴμῶν “ὶησοῦν Χριστόν, τόν πρό παντων αὶώνων έκ τοῦ πατρός γεννη-

2ε θέντα, θεόν έκ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, δι' οῦ έγένετο τὰ παντα τὰ έν ούρανοῖς καὶ τὰ έπὶ της
γῆς, τὰ όρατὰ καὶ τα αόρατα, λόγον όντα καὶ σοφίαν καὶ δύναμιν καὶ 3ωὴν καὶ φῶς αληθι-
νόν, τόν έττ' έσχατων τῶν ὴμερῶν δι' ημας ένανθρωπησαντα καὶ γεννηθέντα έκ τῆς αγίας
παρθένου καὶ σταυρωθέντα καὶ αποθανόντα καὶ ταφέντα καὶ ανασταντα έκ τῶν νεκρῶν τη
τρίτη ημέρα καὶ αναληφθέντα εὶς ούρανόν καὶ καθεσθέντα έκ δεξιῶν τοῦ πατρός καὶ ἐρχόμε-

ιιο νον έττὶ σνντελεία τοῦ αὶῶνος κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς καὶ αποδοῦναι έκαστω κατὰ τα
έργα αύτοῦ, οῦ η βασιλεία ακαταπαυστος οῦσα διαμένει εἰς τούς απείρους αὶῶνας· καθέ3εται
γὰρ έν δεξια τοῦ πατρός ού μόνον έν τῷ αὶῶνι τούτω, αλλὰ καὶ έν τῷ μέλλοντι. πιστεύ-

1 Βίε Εὶτεὶτεείε (= Πτὶτ. 89) ίεὶ: ιτεεὶι Αεὶτιαο. ὶσεὶ Ξοὶττ. Ι] 18, 3_6 ϋὶσετὶὶείειτ. Είε Βεεεετ ὶσὶετετ $ο2ο1:ι1. ΠΙ
1ο, 5 2 Ερὶσ. 3, 15 171. μετα έτη τρία: μεεὶε 341, ειὶεο εὶτνν:-ι 344, ννεε αμε εὶεττι εα. 353 εεεεὶ:ι.ι·ὶεὶ:›ει:ιε1ι
Βτίεἱ αεε Ι.ίόετίι.1ε (ΕΒΕΣ. 65,91, 18Β.): αιτειὶττμοτ ερὶεεορὶ Βεσεοαὶμε, Μεεεαοαίυε, Εμαοκὶμε, Μ2.τὶ:γτίι1ε,
σμὶ αστε εμτιοε οεεο, εμττι ερυεὶ Με‹:ὶὶοὶειτ1ι.ιι:ι1 Αττὶ ὶ:ιει·εὶ;ὶεει111 εετιτειττὶεεμ αοὶυὶεεεειτ αε-ιιταιιιειτε, αε εοτ1εὶ.ὶ.ὶο
2.τιία1.ίε ί.τ2.ι:ὶε εκὶειτιειτ. νεί. ΟΒΕΙ. 65, 142, 18; 144, 1ο ιιτια δνοοεὶε νοτι Αμεντε ὶσεὶ Ερὶρὶτ. 73, 2, 3 (ΙΙΙ
269, 11). Αι.1εἰὶ.ὶΙ1.τΙ.ὶεΙ1: ΞεΙ1νν21τ2 ΖΝἩΝ 34 (1935) 142Ει'. 18 Εμεὶοιτὶυε ν. Οε1·ι1:ιειι:ι.ὶ1¬1εὶ2 _ Ματτντίμε,
ιι1:ιὶσεὶτ2.ι:ι11ι: _ Μεὶ-τεεὶοτιὶσε ν. Μορειιεεεε 19 Ιτει.ὶ.ὶει:ι, α. Ι1. Μειί1ειο‹1, 21:11 Ηοἱε αεε Κοτιετετιε 22 Βίε
εεε. έι‹θεσις μαι‹ρόστιχος ίεε τιεεὶτ Αεὶ12.ι:ι. νοτι 5ο1ττ. ΙΙ 19, 3_28 ιὶὶσετὶὶεἱεττ; Βεεεετ δεί Ξοτοτσ. ΙΙΙ 11, 1.
Βετνστ: 344, Νοτετι ε. Βα. ΙΙΙ
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24 παντων ¬ὶ- τῶν Β 25 ταε › Β 28 καὶ ταφέντα › Β νεὶ. 8. 249, 3; 249, 24; 25ο, 13; αοεῖτ 5.
2 51, 7; με αετΤειὶ: ἱεέιὶὶ: αίεε Οὶὶεεὶ ὶ.τι ίεεὶ: ει.ὶ.ὶε12 οι·ῖει·ιτ2.ὶ.ὶεεὶιει1 Ξνπεὶεοὶερ, νεὶ. Ι..ὶεὶ:21:τιε.1:ι.ι1 ΖΝΨ 21 (1922) 17
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2.52 Βε εντιοεὶίε 26 Π_ν (Εὶττὶεεεὶε πιειὶττοεείεὶτοε 344).

ομεν καὶ εὶς τό ττνευμα τό αγιον, τουτέστι τόν παρακλητον, όπερ έπαγγειλαμενος τοῖς
αποστόλοις μστὰ την εἰς ούρανόν ανοδον απέστειλε διδαξαι αύτούς καὶ ύπομνησαι παντα,
δι' οῦ καὶ αγιασθησονται αἱ τῶν εὶλικρινῶς εἰς αύτόν πεπιστευκότων ψυχαί.

ΙΙ. Τούς δέ λέγοντας έξ ούκ όντων τόν υἱόν η ἐξ έτέρας ύποστασεως καὶ μη έκ τοῦ ί
θεοῦ καὶ ότι ην χρόνος ποτέ η αὶών, ότε μη ην, αλλοτρίους οίδεν η καθολικη καὶ αγία έκ- ε
κλησία. ὁμοίως καὶ τούς λέγοντας τρεῖς είναι θεούς η τόν Χριστόν μη είναι θεόν η πρό
τῶν αὶώνων μητε Χριστόν μητε υὶόν αύτόν είναι θεοῦ η τόν αύτόν εὶναι πατέρα καὶ υὶόν η
αγιον πνεῦμα η αγέννητον υὶόν η ότι ὶ ού βουλησει ούδέ θελησει έγέννησεν ό πατηρ τόν
υὶόν αναθεματί3ει η αγία καὶ καθολικη έκκλησία.

ΠΙ. Ούτε γὰρ έξ ούκ όντων τόν υὶόν λέγειν ασφαλές, έπεὶ μηδαμοῦ τοῦτο τῶν θεο- 10
πνεύστων γραφῶν φέρεται περὶ αύτοῦ, οῦτε μην έξ έτέρας τινός ύποστασεως παρα τόν
πατέρα προυποκειμένης, αλλ' έκ μόνου τοῦ θεοῦ γνησίως αύτόν γεγεννησθαι διορι3όμεθα.
έν γὰρ τό αγέννητον καὶ αναρχον τόν Χριστοῦ πατέρα ό θεῖος διδασκει λόγος. αλλ' ούδέ
τό “ην ποτε ότε ούκ ην' έξ αγραφων έπισφαλῶς λέγοντας χρονικόν τι διαστημα προ-
ενθυμητέον αύτοῦ, αλλ' η μόνον τόν αχρόνως αύτόν γεγεννηκότα θεόν· καὶ χρόνοι γὰρ 16
καὶ αὶῶνες γεγόνασι δι' αύτοῦ. οῦτε μην συναναρχον καὶ συναγέννητον τῷ πατρὶ τόν
υὶόν εἶναι νομιστέον · συναναρχου γαρ καὶ σνναγεννητου ούδεὶς κυρίως πατηρ η υἱός λεχθη-
σεται. αλλα τόν μέν πατέρα μόνον αναρχον όντα καὶ αγέννητον γεγεννηκέναι ανεφίκτως καὶ
πασιν ακαταλητιτως οίδαμεν, τόν δὲ υὶόν γεγεννησθαι πρό αὶώνων καὶ μηκέτι ὁμοίως τῷ
πατρὶ αγέννητον εὶναι καὶ αύτόν, αλλ' αρχην ἢςειν τόν γεννησαντα πατέρα· ιικεφαλη γαρ 20
Χριστοῦ ὁ θεός‹‹.

Ιν. Οῦτε μην τρία όμολογοῦντες πραγματα καὶ τρία πρόσωπα τοῦ πατρός καὶ
τοῦ υὶοῦ καὶ τοῦ αγίου πνεύματος κατα τὰς γραφὰς τρεῖς διὰ τοῦτο τούς θεούς ποιοῦμεν,
έπειδη τόν αύτοτελη καὶ αγέννητον αναρχόν τε καὶ αόρατον θεόν ένα μόνον οίδαμεν, τόν
θεόν καὶ πατέρα τοῦ μονογενοῦς, τόν μόνον μέν έξ έαυτοῦ τό είναι έχοντα, μόνον δέ τοῖς 26
αλλοις πασιν αφθόνως τοῦτο χαρι3όμενον. οῦτε μην ένα θεόν μόνον λέγοντες είναι
τόν τοῦ κυρίου ημῶν 'ὶησοῦ Χριστοῦ πατέρα, τόν μόνον αγέννητον, δια τοῦτο αρνούμεθα
καὶ τόν Χριστόν θεόν είναι πρό αὶώνων, όποῖοί εὶσιν οἱ από Παύλου τοῦ Σαμοσατέως
ύστερον αύτόν μετα την ένανθρώπησιν έκ προκοπης τεθεοποιησθαι λέγοντες τῷ την φύσιν
ιμιλόν ανθρωπον γεγονέναι. οῖδαμεν γαρ καὶ αύτόν, εἰ καὶ ύποτέτακται τῷ πατρὶ εε
καὶ τῷ θεῷ, αλλ' όμως πρό αὶώνων γεννηθέντα έκ τοῦ θεοῦ θεόν κατὰ φύσιν τέλειον είναι
καὶ αληθη καὶ μη έξ ανθρώπων μετὰ ταῦτα θεόν, αλλ' έκ θεοῦ ένανθρωπησαι δι' ημας, καὶ
μηδέποτε απολωλεκότα τό είναι.

ν. ί Βδελυσσόμεθα δέ πρός τούτοις καὶ αναθεματί3ομεν καὶ τούς λόγον μέν μόνον
αύτόν ιμιλόν τοῦ θεοῦ καὶ ανύπαρκτον έπιπλαστως καλοῦντας, έν έτέρῷ τό είναι έχοντα, σε
νῦν μέν ώς τόν προφορικόν λεγόμενον ύπό τινων, νῦν δὲ ὡς τόν ένδιαθετον, Χριστόν ὶ δέ
αύτόν καὶ υὶόν τοῦ θεοῦ καὶ μεσίτην καὶ είκόνα τοῦ θεοῦ μη εὶναι πρό αὶώνων θέλοντας,
αλλ' έκ τότε Χριστόν αύτόν γεγονέναι καὶ υἱόν τοῦ θεοῦ, έξ οῦ την ημετέραν έκ της παρθένου
σαρκα ανείληφε πρό τστρακοσίων ούχ όλων έτῶν. έκ τότε γαρ τόν Χριστόν αρχην βασι-
λείας έσχηκέναι έθέλουσι καὶ τέλος έξειν αύτην μετὰ την ονντέλειαν καὶ την κρίσιν. το

2ο Ι.Οοτ. 11,3
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› Κῖιέ 34 τούς] τοῖς Κ 38 ύμετέραν ΒΕ 39 σαρκα › Κ 4ο αύτ-ην] αύτόν Β
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ΨΙ. Τοιοῦτοι δέ εἰσιν οὶ από Μαρκέλλου καὶ Σκοτεινου των Ἄγκυρογαλατων, οὶ 1
την προαιώνιον ῦπαρξιν τοῦ Χριστοῦ καὶ την θεότητα καὶ την ατελεύτητον αύτοῦ βασι-
λείαν όμοίως Ἱουδαίοις αθετοῦσιν έπὶ προφασει τοῦ συνίστασθαι δοκεῖν τη μοναρχία.
'ίσμεν γαρ αύτόν ημεῖς ούχ απλῶς λόγον προφορικόν η ένδιαθετον τοῦ θεοῦ, αλλα 3ῶντα 2

ε θεόν λόγον καθ' ἑαυτόν ύπαρχοντα καὶ υὶόν θεοῦ καὶ Χριστόν καὶ ού προγνωστικῶς συν- Β
όντα καὶ σννδιατρίβοντα πρό αὶώνων τῷ έαυτοῦ πατρὶ καὶ πρός πασαν διακονησαμενον
αύτῷ την δημιουργίαν εῖτε τῶν όρατῶν εῖτε τῶν αορατων. ούτος γαρ έστι πρός όν 8
είπεν ὁ πατηρ ότι ιιποιήσωμεν ανθρωπον κατ' εἰκόνα ημετέραν καὶ καθ” ὁμοίωσιν‹‹, ὁ καὶ
τοῖς πατριαρχαις αύτοπροσώπως όφθείς, δεδωκὼς τόν νόμον καὶ λαλήσας δια τῶν προ-

ιν φητῶν καὶ τα τελευταῖα ένανθρωττήσας καὶ τόν έαυτοῦ πατέρα πασιν ανθρώποις φανε
ρώσας καὶ βασιλεύων εἰς τούς ατελευτήτους αὶῶνας. ούδέν γὰρ πρόσφατον ό Χριστός
προσείληφεν αξίωμα, αλλ' ανωθεν τέλειον αύτόν καὶ τῷ πατρὶ κατα παντα όμοιον είναι
πεπιστεύκαμεν. ε

νΠ. Καὶ τούς λέγοντας δέ τόν αύτόν είναι πατέρα καὶ υἱόν καὶ αγιον πνεῦμα, 1
16 καθ' ένός καὶ τοῦ αύτοῦ πραγματός τε καὶ προσώπου τα τρία όνόματα ασεβῶς έκλαμ-

βανοντας εὶκότως αποκηρύσσομεν της έι‹κλησίας, ατι τόν αχώρητον καὶ απαθη πατέρα
χωρητόν αμα καὶ παθητόν διὰ της ένανθρωπήσεως ύποτίθενται. τοιοῦτοι γαρ εὶσιν οἱ
Πατροπασσιανοὶ μέν παρα ”Ρωμαίοις, Σαβελλιανοὶ δὲ καλούμενοι παρ' ημῖν. οῖδαμεν 2
γὰρ ημεῖς τόν μὲν αποστείλαντα πατέρα έν τῷ οίκείῳ της αναλλοιώτου θεότητος ηθει

20 μεμενηκέναι, τόν δὲ αποσταλέντα Χριστόν την της ένανθρωπήσεως οίκονομίαν πεπλη-
ρωκέναι.

νῖὶὶ. 'Ομως δέ καὶ τούς ού βουλήσει ούδέ θελήσει γεγεννησθαι τόν υὶόν εἰρηκότας 1
ανευλαβῶς, αναγκην δὲ δηλονότι αβούλητον καὶ απροαίρετον περιτεθεικότας τῷ θεῷ, Β
ῖνα ακων γεννηση τόν υὶόν, δυσσεβεστατους καὶ της έκκλησίας ξένους έπιγινώσκομεν, ότι τε

25 παρα τὰς κοινὰς περὶ θεοῦ έννοίας καὶ δη καὶ παρὰ τό βούλημα της θεοπνεύοτου ὶ ὶ γρα- ἴἱ Α
φης τοιαῦτα τετολμήκασι περὶ αύτοῦ διορίσασθαι. αύτοκρατορα γὰρ ημεῖς τόν θεόν 2
καὶ κύριον αύτόν έαυτοῦ εὶδότες έκουσίως αύτόν καὶ έθελοντην τόν υὶόν γεγεννηκέναι εύ-
σεβῶς ύπειλήφαμεν. πιστεύοντες δέ έμφόβως καὶ τῷ περὶ έαυτοῦ λέγοντι.· ››κύριος έκτι-
σέ με αρχην όδῶν αύτοῦ εὶς έργα αύτοῦ‹‹, ούχ ὁμοίως αύτόν τοῖς δι' αύτοῦ γενομένοις κτίσ-

τιν μασιν η ποιήμασι γεγενῆσθαι νοοῦμεν. ασεβὲς γαρ καὶ της έκκλησιαστικης πίστεως ε
αλλότριον τό τόν κτίστην τοῖς δι' αύτοῦ κεκτισμένοις δη μιουργήμασι παραβαλλειν καὶ τόν
αύτόν της γενέσεως τοῖς αλλοις τρόπον έχειν καὶ αύτόν νομί3ειν. μόνον γὰρ καὶ μόνως τόν
μονογενη υἱόν γεγεννησθαι γνησίως τε καὶ αληθῶς διδασκουσιν ὴμᾶς αἱ θεῖαι γραφαί. Β

ΙΧ. 'Αλλ' ούδέ τόν υἱόν καθ' έαυτόν είναι 3ην τε καὶ ύπαρχειν ὁμοίως τῷ πατρὶ 1
35 λέγοντες δια τοῦτο χωρί3ομεν αύτόν τοῦ πατρός τόπους καὶ διαστήματα τινα μεταξύ της

συναφείας αύτῶν σωματικῶς έπινοοῦντες. πεπιστεύκαμεν γαρ αμεσιτεύτως αύτούς 2
καὶ αδιαστατως αλλήλοις έπισννηφθαι καὶ αχωρίστους ύπαρχειν έαυτῶν, όλου μέν τοῦ
πατρός ένστερνισμένου τόν υἱόν, όλου δέ τοῦ υἱοῦ έξηρτημένου καὶ προσπεφυκότος τῷ
πατρὶ καὶ μόνου τοῖς πατρῷοις κόλποις έπαναπαυομένου διηνεκῶς. πιστεύοντες οῦν ιι

40 εὶς την παντέλειον τριαδα την αγιωτατην, τουτέστιν εὶς τόν πατέρα καὶ εὶς τόν υὶόν καὶ
εὶς τό πνεῦμα τό αγιον, καὶ θεόν μέν τόν πατέρα λέγοντες, θεόν δέ καὶ τόν υὶόν, ού δύο τού-

8 (Ξετι. 1, 26 28 Ρτον. 8, 22

ΒΚΡΟ Β

4 ημεῖς αύτόν _ Ρ 11 Χριστός Ο® θεός Ο* 22 γεγενῆσθαι Ρ 24 γινώσκομεν Β 25 κοινὰς
δοὶετ. κατνας ΚΡΟΒ καινὰς τοῦ Β, ειὶσετ εεείὶετ 27 έθελοντί Ρ 28 λέγοντι ¬(- ότι Β 37 αδια-
στακτως Β., κ εείίὶηὶ: Βθ 39 έπαναπαυομένου ΒΚΡ (ένα. Ρ) Ο αναπαυομένου Β νεί. δοὶιτ.
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τους θεούς, αλλὶ έν όμολογοῦμεν της θεότητος αξίωμα καὶ μίαν ακριβη της βασιλείας την
συμφωνίαν, πανταρχοῦντος μέν καθόλου παντων καὶ αύτοῦ τοῦ υὶοῦ μόνου τοῦ πατρός,
τοῦ δὲ υὶοῦ ύποτεταγμένου τῷ πατρί, έκτός δέ αύτοῦ παντων μετ' αύτόν βασιλεύοντος
τῶν δι” αύτοῦ γενομένων καὶ την τοῦ αγίου πνεύματος χαριν αφθόνως τοῖς αγίοις δωρου-
μένου πατρικῷ βουλήματι. οῦτω γὰρ τόν περὶ της εὶς Χριστόν μοναρχίας συνίστασθα· 6
λόγον παρέδοσαν ήμῖν οὶ ἱεροὶ λόγοι.

Χ. Ταῦτα ήναγκασθημεν μετὰ την έν έττιτομη προεκτεθεῖσαν πίστιν πλατύτερον
έπεξεργασασθαι ού κατὰ περιττην φιλοτιμίαν, αλλ' ῖνα πασαν την της ημετέρας ύπο-
λήψεως αλλοτρίαν ανακαθαρωμεν ύποψίαν παρὰ τοῖς τα καθ' ημας αγνοοῦσι καὶ γνῶσιν
οί κατὰ την δύσιν παντες ὁμοῦ μέν της συκοφαντίας τῶν έτεροδόξων την αναίδειαν,
ὁμοῦ δὲ τῶν ί ανατολικῶν τό έκκλησιαστικόν έν κυρίῳ φρόνημα, μαρτυρούμενον αβιαστως
ύπό τῶν θεοπνεύστων γραφῶν παρὰ τοῖς αδιαστρόφοις.

Ιῦ

'Αλλ' ούδὲ τούτοις ένέμειναν· παλιν γαρ έν Σιρμίῳ συνελθόντες κατὰ Φωτεινοῦ
τότε συνέθηκαν ί αῦθις πίστιν ούι‹έτι μὲν ούτω σχοινοτενη ούδέ τοσαύτην τοῖς ρήμασιν,
αφελόντες δὲ τα πλεῖστα καὶ προσθέντες αλλα, ῶσπερ έξ ύποβολης παρα τινων ακού-
σαντες, έγραψαν ταῦτα·

Πιστεύομεν εὶς ένα θεόν, πατέρα παντοκρατορα, τόν κτίστην καὶ ποιητην τῶν
παντων, ››έξ οῦ πασα πατριὰ έν ούρανῷ καὶ έπὶ γης όνομα3εται‹‹· καὶ εὶς τόν μονο-
γενη αύτοῦ υὶόν τόν κύριον ημῶν “ὶησοῦν τόν Χριστόν, τόν πρό παντων τῶν αὶώνων
έκ τοῦ πατρός γεννηθέντα, θεόν έι‹ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, δι' οῦ έγένετο τα παντα τα τε
έν τοῖς ούρανοῖς καὶ τα έπὶ της γης, τὰ ὁρατὰ καὶ τα αόρατα, λόγον όντα καὶ σοφίαν
καὶ φῶς αληθινόν καὶ Ξωήν, τόν έπ' έσχατων τῶν ημερῶν δι' ημας ένανθρωπήσαντα
καὶ γεννηθέντα έκ της αγίας παρθένου καὶ σταυρωθέντα καὶ αποθανόντα καὶ ταφέντα
καὶ ανασταντα έκ νεκρῶν τη τρίτη ημέρα καὶ αναληφθέντα εὶς ούρανόν καὶ καθεσθέντα
έν δεξια τοῦ πατρός καὶ έρχόμενον έπὶ συντελεία τοῦ αἰῶνος κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς
καὶ αποδοῦναι έκαστῳ κατὰ τα έργα αύτοῦ, ού η βασιλεία ακαταπαυστος ούσα δια-
μένει εὶς τούς απείρους αὶῶνας· έσται γὰρ καθε3όμενος έν δεξια τοῦ πατρός, ού μόνον
έν τῷ αὶῶνι τούτῳ, αλλα καὶ έν τῷ μέλλοντι. καὶ εὶς τό πνεῦμα τό αγιον, τουτέστι τόν
παρακλητον, όπερ έπαγγειλαμενος τοῖς αποστόλοις μετα την εὶς ούρανούς αύτοῦ ανοδον
αποστεῖλαι, διδαξαι καὶ ύπομνησαι αύτούς παντα έπεμιμε, δι, οῦ καὶ αγια3ονται αὶ
τῶν είλικρινῶς είς αύτόν πεπιστευκότων ψυχαὶ.

Ι. Τούς δὲ λέγοντας έξ ούκ όντων τόν υὶόν η έξ έτέρας ύποστασεως καὶ μη έκ τοῦ
θεοῦ καὶ ότι ην χρόνος η αἰών, ότε ούκ ην, αλλοτρίους οίδεν η αγία καὶ καθολικη έκκλησία.

Π. Παλιν ούν έροῦμεν· εὶ τις τόν πατέρα καὶ τόν υὶόν δύο λῆει θεούς, αναθεμα έστω.
ΠΙ. Καὶ εῖ τις λέγων θεόν τόν Χριστόν πρό αὶώνων υὶόν τοῦ θεοῦ ύπουργηκότα εε

τῷ πατρὶ είς την τῶν όλων δημιουργίαν μη όμολογοίη, αναθεμα έστω.
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13 Οὶεὶεὶι 1ιε.εὶ:ι αετ Βεείεειισε αεε Μεἕσετιείιιε ὶσεί Μιιτεε ατο 28. 9. 3 51 1121 είτιε Ξγτεοαε ί.ι1 δὶ.τι111ι.ιι:ι1 εεεετι
Ρὶτοτὶσ 2ι1εει1:ι1α1ει;ι. Πετιιιτι μπα εὶτιὶἔε ννὶεὶστὶεε Εὶ.σ2εὶΙ1είτει:ι: δοὶττ. Π 29. 3ο (αίε νετντεεὶτεὶμτιεετι εσίὶ:
5ὶτ1:ι:ι.ὶι1ιτ1 357. 359 είσα ὶεὶετιτ 2ι1ε2ι.ιεεΙ1εὶεὶε11), Ερὶρὶτ. ὶτεετ. 71, 1, 5θ. (ΙΙΙ 25ο, 1οα.), σίε Ι.ὶετε αετ Τεὶ1-
11εΙ1ι:ι:ιετ Οοὶὶ. ειτιτὶετ. Ρ2.ι-ῖε. Β ΜΠ 9 (ΩΞΕΙ. 65, 17ο, 5. Πίε Ι..ὶετε ὶ›ε2ὶεὶιτ είεὶε αεεὶιαὶό εισἱ 351, ννεὶὶ Ευαοτιίιιε
357 τι.ὶεὶ:ιι: 111 8ὶτι:σ.ὶι.ι1ι1 εεννεεεσ εεὶσ Ι1:-11111; ετ ννειτ τ1ειεὶ:ι Ι..εοτι°είι.ιε' Τοαε τιεεὶε Αιττίοεέιὶειτ εεεῦτ) 17 Πίε
εοε. 1. δὶ1τ:ι:ι.ίεεΙ1ε Ροιτοεὶ ίεε σεεὶσ Α1ὶ:ιει1. όεὶ δοὶα. ΙΙ 3ο, 5_3ο ίὶὶσετὶὶεἰεττ. Πεμ ὶ2ὶ:είτ:ι.ίεεὶ2ει:ι Οττεὶτιεὶ-
ὶ:ε:ττ είὶσὶ: Ηὶ.ὶ.ε.τὶι1ε, αε ενα. 38 (Π 485 Π. Μεαεὶ). Νοτειτ ε. Βα. ΙΙΙ
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5 ἔν Χριστῷ Κ 5οΙ1.τ. 15 έξ ύ·ποβολῆς ώσπερ _ Κ 17 2. Βσ. Ζ Β 19 τόνε > Κ 33 καὶ:
Οοι:τι1:ι:ι. Μοτιτἱ. › ΒΚΡΟΕ
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Ιν. Εῖ τις τόν αγέννητον η μέρος αύτοῦ έκ Μαρίας λέγειν γεγενησθαι τολμῷ,
αναθεμα έστω.

ν. Εῖ τις κατὰ πρόγνωσιν πρό Μαρίας λέγοι τόν (υἱόν είναι καὶ μη πρό αὶώνων
έκ τοῦ πατρός γεγεννημένον πρός τόν θεόν είναι καὶ δι' αύτοῦ γεγενῆσθαι τα παντα,

ε αναθεμα έστω.
νῖ. Εῖ τις την ούσίαν τοῦ θεοῦ πλατύνεσθαι η συστέλλεσθαι φασκοι, αναθεμα έστω.
νΙΙ. Εῖ τις πλατυνομένην την ούσίαν τοῦ θεοῦ τόν υὶόν λέγοι ποιεῖν η τόν πλα-

τυσμόν της ούσίας αύτοῦ υὶόν όνομα3οι, αναθεμα έστω.
ΥΙΙΙ. Εῖ τις ένδιαθετον η προφορικόν (λόγον) λέγοι τόν υὶόν τοῦ θεοῦ, αναθεμα έστω.

ιο ΙΧ. ὶ Εῖ τις ανθρωπον μόνον λέγοι τόν έκ Μαρίας υἱόν, αναθεμα έστω.
Χ. Εῖ τις θεόν καὶ ανθρωπον τόν έκ Μαρίας λέγων θεόν τόν αγέννητον οῦτω νοοῖ,

αναθεμα έστω.
ΧΙ. Εί τις τό ››έγώ θεός πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα καὶ πλην έμοῦ ούκ έστι θεόςιι

έπ' αναιρέσει εὶδώλων καὶ τῶν μη όντων θεῶν είρημένον έπ' αναιρέσει τοῦ μονογενοῦς
τε πρό αὶώνων θεοῦ 'ὶουδαικῶς έκλαμβανοι, αναθεμα έστω.

ΧΙΙ. Εὶ τις τό ››ὁ λόγος σὰρξ έγένετο‹‹ ακούων τόν λόγον είς σαρκα μεταβεβλησθαι
νομί3οι η τροττην ύπομεμενηκότα ανειληφέναι την σαρκα λέγοι, αναθεμα έστω.

ΧΠΙ. Εῖ τις τόν μονογενη υἱόν τοῦ θεοῦ έσταυρωμένον ακούων την θεότητα αύτοῦ
φθορὰν η παθος η τροπην η μείωσιν η αναίρεσιν ύπομεμενηκέναι λεηκοι, αναθεμα έστω.

2ο Χῖν. Εῖ τις τό ››ποιήσωμεν ανθρωπον‹‹ μη τόν πατέρα πρός τόν υὶόν λέγειν, αλλ'
αύτόν πρός έαυτόν λέγοι τόν θεόν εἰρηκέναι, αναθεμα έστω.

Χν. Εῖ τις μη τόν υὶόν λέγοι τῷ Ἄβρααμ έωρασθαι, αλλα τόν αγέννητον θεόν
η μέρος αύτοῦ, αναθεμα έστω.

Χ)/Ι. Εῖ τις τῷ ”ὶακὼβ μη τόν υὶόν ὡς ανθρωπον ττεπαλαικέναι, αλλα τόν αγέννητον
εε θεόν η μέρος αύτοῦ λέγοι, αναθεμα έστω,

ΧΜΠ. Εῖ τις τό ››έβρεξε κύριος ττῦρ παρα κυρίου‹‹ μη έπὶ τοῦ, πατρός καὶ τοῦ
υὶοῦ έκλαμβανοι, αλλ' αύτόν παρ' έαυτοῦ λέγοι βεβρεχέναι, αναθεμα έστω· έβρεξε γὰρ
κύριος ό υὶός παρα κυρίου τοῦ πατρός.

ΧνΙΙΙ. Εῖ τις ακούων κύριον τόν πατέρα καὶ τόν υὶόν κύριον καὶ κύριον τόν πατέρα
το καὶ τόν υὶόν, ἐπεὶ κύριος έκ κυρίου, δύο λέγοι θεούς, αναθεμα έστω. ού γὰρ συντασσομεν

υὶόν τῷ πατρί, αλλ' ύποτεταγμένον τῷ πατρί. οῦτε γαρ κατηλθεν έπὶ Σόδομα ανευ
βουλης τοῦ πατρός οῦτε έβρεξεν αφ' έαυτοῦ, αλλα παρα κυρίου αύθεντοῦντος δηλαδη ί τοῦ
πατρός, οῦτε καθηται έκ δεξιῶν αφ' έαυτοῦ, αλλ' ακούει λέγοντος τοῦ πατρός· ››καθου
έκ δεξιῶν μου‹‹.

ετ ΧΙΧ. -Εῖ τις τόν πατέρα καὶ τόν υἱόν καὶ τό αγιον πνεῦμα έν πρόσωπον λέγει,
αναθεμα έστω.

13 ]εε. 44, 6 16 ]οΙ1.1,14 2ο θεο. 1, 26 26 Οειτ. 19,24 331. Ρε. 1ο9, 1

ΒΚΡΟ Κ

1 αγέννητον Κ αγένητον ΒΡΟΚ ὶ γεγεννησθαι ΚΡ ( τολμῷ Ορ. Β ( ?) τολμα ΚΡΟΚ 3 πρό Οθ έκ Ο. Ι
λέγοι Κθ Βοὶα. λέγει ΒΡΟΚΚ· 6 φασκει ΚΒΡ 7 υὶόν _ τοῦ θεοῦ Ρ | λεηκει Κ 8 όνομαηει Κ
9 Εἰ-έστω › Β | ζλόγον› Μοστἱ. | λέγοι ΡΟ λέγει ΚΚ 1ο λέγοι Ρ λέγει ΒΚΟΚ 11 νοοῖ Ορ.
νοεῖ ΒΚΡΟΕ 15 έκλαμβανει Κ 17 νομί3ει Κ ( λεἠει Κ 19 λέγει Κ 21 λέγει Κ
22 λέγει Κ | τῷ ΚΡ Ξοὶττ. τόν ΒΟΚ ( αγένητον Ρ 23 έστω Κ › ΒΡΟΒ 25 λ1Ύει Κ | έστω Κ
Ξοὶα. › ΒΡΟΚ 26 πῦρ > Κ 27 έκλαμβανει Κ | λέγει Κ ( έστω Κ Ξσὶττ. › ΒΡΟΚ
3ο λέγοι Ο λέγει ΒΚΡΚ | έστω ΚΚ δοὶττ. › ΒΡΟ 34 μου -(- αναθεμα Β, -)- έστω Κ Ξοὶττ.
36 έστω Κ δοὶττ. › ΒΡΟΚ
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256 Πε ενσοαὶε 27, 3 ΧΧ_28, 5 (Εὶτιεῖτεεὶε ν. 5ὶι·τι1ὶι1111 351 ι.ι. 357).

ΧΧ. Εῖ τις τό πνεῦμα τό αγιον παρακλητον λέγων τόν αγέννητον λέγοι θεόν,
αναθεμα έστω.

ΧΧΙ. Εῖ τις, ὡς έδίδαξεν ημας ό κύριος, μη αλλον λέγοι τόν παρακλητον παρα τόν
υὶόνί εῖρηκε γαρ »καὶ αλλον παρακλητον πέμωει ύμῖν ὁ πατηρ όν έρωτήσω έγώιι, ανα-
θεμα έστω: 3 ε

ΧΧΠ. Εῖ τις τό πνεῦμα τό αγιον μέρος λέγοι τοῦ πατρός η τοῦ υὶοῦ, αναθεμα έστω.
ΧΧΙΠ. ί Εῖ τις τόν πατέρα καὶ τόν υὶόν καὶ τό αγιον πνεῦμα τρεῖς λέγοι θεούς,

αναθεμα έστω.
ΧΧΠ. Βῖ τις βουλήσει τοῦ θεοῦ ώς έν τῶν ποιηματων γεγονέναι λέγοι τόν υὶόν

τοῦ θεοῦ, αναθεμα έστωα ιιι
3 ΧΧΜ. Εῖ τις μη θελήσαντος τοῦ πατρός γεγεννησθαι λέγοι τόν υὶόν, αναθεμα

έστω... ού γὰρ βιασθεὶς ὁ πατηρ ύπό αναγκης φυσικης αχθείς, ώς ούκ ήθελεν, έγέννησε
τόν υὶόν, αλλ' αμα τε ηβουλήθη καὶ αχρόνως καὶ απαθῶς έξ έαυτοῦ αύτόν γεννήσας
έπέδειξεν.

ΧΧἩ. Εῖ τις αγέννητον καὶ αναρχον Γλέγσι_-,τόν υὶόν, ὡς δύο αναρχα καὶ δύο ισ
αγέννητα λέγων καὶ δύο ποιῶν θεούς, αναθεμαέστω) κεφαλη γαρ, ό έστιν αρχη παντων,
ό υὶός. ιικεφαλη δέ‹‹, ό έστιν αρχή, ››τοῦ Χριστοῦ ό θεός‹‹, οῦτω γὰρ εἰς μίαν αναρχον
τῶν όλων αρχην δι” υὶοῦ εύσεβῶς τὰ παντα αναγομεν.

ΧΧἩΙ. Καὶ παλιν συνδιακριβοῦντες τοῦ Χριστιανισμοῦ την έννοιαν λέγομεν, ότι
εῖ τις Χριστόν θεόν υὶόν τοῦ θεοῦ προαιώνιον όντα καὶ ύπουργηκότα τῷ πατρὶ εὶς την 2ο
τῶν όλων δημιουργίαν μη λέγοι, αλλ' έξ ού έκ Μαρίας ἐγεννήθη, έκ τότε καὶ Χριστόν
καὶ υὶόν κεκλησθαι καὶ αρχην εὶληφέναι τοῦ θεόν εῖναι, αναθεμα έστω.

Ταῦτα παντα παρωσαμενοι, καὶ ώσπερ βελτίονα έπινοήσαντες δογματί3ουσιν
αλλην πίστιν καὶ γραφουσι ταῦτα έν Σιρμίῷ ‹Ρωμαιστὶ μέν, έρμηνευθέντα δέ Ἑλληνιστί·

Ἐπειδη περὶ πίστεως έδοξέ τινα διασκεῳιν (γενέσθαι, παντα ασφαλῶς έ3ητήθη 21.
καὶ διηρευνήθη έν τῷ Σιρμίῳ έπὶ παρουσία Ούαλεντος καὶ Ούρσαι‹ίου καὶ Γερμινίου καὶ
τῶν λοιπῶν. συνέστηκεν ένα θεόν είναι πατέρα παντοκρατορα, καθώς καὶ έν παση
τη οὶκουμένη καταγγέλλεται, καὶ ένα μονογενη υὶόν αύτοῦ, τόν κύριον ημῶν 'ὶησοῦν
Χριστόν, έξ αύτοῦ πρό τῶν αὶώνων γεννηθέντα. δύο θεούς μη χρηναι λέγειν, έπειδη
αύτός ό κύριος εῖρηκε· »πορεύομαι πρός τόν πατέρα μου καὶ πατέρα ύμῶν καὶ θεόν μου το
καὶ θεόν ύμῶν‹‹. δια τοῦτο καὶ παντων θεός έστι, καθως καὶ ὁ απόστολος έδίδαξεν·
νη 'ίουδαίων μόνων ό θεός, ούχὶ καὶ έθνῶν; ναὶ καὶ έθνῶν· έπείπερ εὶς ό θεός, ός δικαιώσει

4 ]οὶ1. 14, 16 17 Ι. Οοτ. 11, 3 23 357 ννιιταε ὶτι δί.τττ1ὶμ111 είοε σειιε Ροιτμεὶ νοτι εὶετι Αόεσα-
ὶασαετσ 11111 νειὶετιε, Πτεειείμε, Οει·σ1ί.τι.ίι.ιε (Ζ.26) μαα Ροτ:-1τ11ίι.ιε (εο Ηίὶετὶιιε αε εν11.3; ΙΙ 46ο Ο Μεαεὶ)
εερτεετ: δο2οττ1. Ιν 12, 6_7. Οεεὶμε ι.ιι:ιὶ:ε1·εεὶ11·ὶεὶ:1 εὶὶεεε Ροτιτιεὶ (Ηί.Ιει.τίιιε ε. Οοσετ. 23; Π 58ο Μεέίεὶ), νεί.
ὶ1.ὶεὶ:. Ατίατι. 45 δ. 209, 21 Νοτε 25 Πεμ Ι2.ὶ:εὶ1:ιὶεεΙ1ε1:ι Οτίείιταὶννοιτὶαμτ ῖ.ῖὶ:›ετὶ.ίεῖειτ Ηὶὶατὶιιε αε ενο. 11
(Π 464 Μαἱἱεὶ). Νεεὶτ Ατὶτεισ. εὶότ εὶεσ Τειιττ: Ξοὶττ. Π 3ο, 31_41. Κεεεετ ὶσεὶ Ξο2οαι. Ιν 6, 8_1ο.
Νοτετι ε. Βα. ΙΙΙ. 3ο ]οὶτ. 2ο, 17 31 Κττι. 3, 29. 3ο

ΒΚΡΟ Β

1 λέγοι Β λέγει ΚΡΟΚ 2 έστω Κ δοΙτ.τ. › ΒΡΟΚ 3 ληει ΚΟ 5 έστω Κ δοὶα. › ΒΡΟΚ 6 λέγει Κ
έστω Κ δοῖετ. › ΒΡΟΚ 7 λέγει ΚΚ 8έστω Κ Βοὶττ. › ΒΡΟΚ 9λέγοιγεγονέναι _ Β | λέγει Κ
το έστω δοὶιτ. › ΒΚΡΟΕ 11 λεηκει Κ 12 έστω Κ Ξοὶετ. > ΒΡΟΚ ( ὴθέλησεν ΒΒΚΡΟ 13 καὶ
απαθῶς καὶ αχρόνως _ Κ 14 έπέδειξεν -(- αναθεμα ΟΚ 15 λέγει Κ 16 έστω Κ 59111. › ΒΡΟΚ
21 λέγει Κ 25 2. Κα. Κ 27 πατέρα Β Ξοὶττ. Ηὶὶ. › ΒΚΡ Ο Ι τταση] ταύτη Ρ



Πε εγτεοαὶε 28, 6_29, 3 (Εὶτιεὶεεείε ν. Ξί1·111ὶι1τι1 357 μ. δεὶειιείει 359). 28?

περιτομην έκ πίστεως καὶ ακροβυστίαν διὰ πίστεως‹‹. καὶ τὰ μέν λοιπα παντα σνμφωνεῖ
καὶ ούδεμίαν έχει αμφιβολίαν. ατειδη δέ πολλούς τινας κινεῖ περὶ της λεγομένης
'Ρωμαιστὶ μέν ”σουβσταντίας”, Ἑλληνιστὶ δέ λεγομένης 'ούσίας”, τουτέστιν ῖνα ακρι-
βέστερον γνωσθη τό ὁμοούσιον η τό λεγόμενον όμοιοούσιον, ού χρή τινα ὶ τούτων

5 παντελῶς μνήμην γίνεσθαι ούδέ περὶ τούτων έξηγεῖσθαι έν τη έκκλησία διὰ ταύτην την
αὶτίαν καὶ διὰ τοῦτον τόν λογισμόν, ότι έν ταῖς θείαις γραφαῖς ού γέγραπται περὶ τούτων,
καὶ ότι ταῦτα ύπὲρ την ανθρώπων γνῶσιν καὶ τόν ανθρώπων νοῦν έστι, καὶ ότι ούδεὶς
δύναται την γενεαν τοῦ υὶοῦ διηγήσασθαι, καθως γέγραπται· ››την γενεαν αύτοῦ τίς
διηγήσεται‹‹; μόνον γὰρ είδέναι τόν πατέρα φανερόν έστι, πῶς τόν υὶόν έγέννησε, καὶ

10 παλιν τόν υὶόν, πῶς αύτός γεγέννηται παρα τοῦ πατρός. ούδενὶ δέ αμφίβολόν έστι
μεί3ονα είναι τόν πατέρα. ούδέ γὰρ διστασειεν αν τις τόν πατέρα τιμη καὶ αξία καὶ
θειότητι καὶ αύτῷ τῷ όνόματι τῷ πατρικῷ μεί3ονα εῖναι, διαμαρτυρουμένου αύτοῦ τοῦ
υὶοῦ· ››ό έμὲ πέμψας πατηρ μεί3ων μού έστι‹‹. καὶ τοῦτο δέ καθολικόν είναι ούδεὶς
αγνοεῖ δύο πρόσωπα είναι πατρός καὶ υὶοῦ, καὶ τόν μέν πατέρα μεί3ονα, τόν δέ υὶόν

16 ύποτεταγμένον τῷ πατρὶ μετα παντων, ῶν αύτῷ ὁ πατηρ ύπέταξε, τόν δὲ πατέρα
αρχην μη έχειν καὶ αόρατον είναι καὶ αθανατον εῖναι καὶ απαθη είναι, τόν δὲ υἱόν γε-
γεννησθαι έκ τοῦ πατρός, θεόν έκ θεοῦ, φῶς έκ φωτός, καὶ τούτου την γένεσιν, καθως
προείρηται, μηδένα γινώσκειν, εὶ μη μόνον τόν πατέρα, αύτόν δέ τόν υὶόν καὶ κύριον
καὶ θεόν ημῶν σαρκα ητοι σῶμα, τουτέστιν ανθρωπον, ὶανειληφέναι από Μαρίας της

20 παρθένου, καθαπερ καὶ ὁ αγγελος προευηγγελίσατο, καθώς δέ πασαι αἱ γραφαὶ διδασ-
κουσι καὶ μαλιστα αύτός ὁ απόστολος ό διδασκαλος τῶν ἐθνῶν· ανθρωπον ανέλαβεν
ὁ Χριστός από Μαρίας της παρθένου, δι' ού πέπονθε. τό δέ κεφαλαιον πασης της
πίστεως καὶ η βεβαιότης έστίν, ίνα τριὰς αεὶ φυλαττηται, καθως ανέγνωμεν έν τῷ εύαγ-
γελίῷ· ››πορευθέντες βατττί3ετε παντα τα έθνη είς τό όνομα τοῦ πατρός καὶ τοῦ υὶοῦ
καὶ τοῦ αγίου πνεύματος«. ακέραιος δέ καὶ τέλειός έστιν ό αριθμός της τριαδος. ὁ δὲ
παρακλητος τό πνεῦμα τό αγιον δι' υὶοῦ αποσταλέν ηλθε κατὰ την έπαγγελίαν, ῖνα
τούς αποστόλους καὶ παντας τούς πιστεύοντας αναδιδαξη καὶ αγιαση.

25

Ταῦτα γραψαντες καὶ μεταγνόντες συνέθηκαν μὲν εκείνην, ην μετα της ύπατείας
έπιδείξαντες ηρυθρίασαν. συνήθως δέ ώσπερ καταγνόντες καὶ ταύτης έποίησαν μὲν
αύτην αρπασθηναι από τῶν έχόντων αντίγραφα δια Μαρτινιανοῦ νοταρίου. καὶ ποιή-
σαντες ί τόν βασιλέα Κωνσταντιον κατ, αύτης προθεῖναι διαταγμα δογματί3ουσι παλιν
αλλην καὶ προσθέντες, ὡς εὶώθασι, λέξεις τινας, γραφουσι ταῦτα έν τη έὶσαυρία·

80

Ού φεύγομεν την έκτεθεῖσαν αύθεντικην πίστιν έν τοις Έγκαινίοις τοῖς κατὰ 'Αντιό-
χειαν προκομί3οντες αύτήν, εἰ καὶ τα μαλιστα οί πατέρες ημῶν κατ” έι‹εῖνο καιροῦ πρός
τό ύποκείμενον της Ξητήσεως συνέδραμον. έπειδη δὲ πολλούς έθσρύβησε τό ὁμοούσιον
καὶ τό όμοιοούσιον έν τοῖς παρεληλυθόσι χρόνοις καὶ μέχρι νῦν, αλλα καὶ αρτίως λέγεται

θό

8 ]εε. 53, 8 13 ]σὶ1. 14, 28 24 Με. 28, 19 28 Π. ί. αίε 3. εὶ.τι:ι1ὶεεΙ1ε Ροτττιεὶ νοσ 359, ε. οὶσεσ
ε. 8, 3 3ο Πίε Αὶττιοο αεε Μει1τὶ1ι.ίε.11 εομει: αὶεὶιτ ίζιὶσετὶὶεἱεττ (ΤὶΙΙετι1οι1τε Κοι:ι:ιὶ:›ί.11ετίοτιετι 6, 433 εί.τιεὶ
ι1ίεὶ:ιὶ: ίζιὶσετεειιεεσα). Ζι.ι Μ., νίεὶὶείεὶιι: αετ ρταείεετσε ιιτόίε νοιι 375, νεί. δεεεὶτ, Βιτεῖε αεε ]ζ.ὶόει:ι.ὶι1ε 5. 2ο5.
33 Πίε Ροιττιεὶ αετ Οτιιρρε ι.ιι·ι·ι Αὶτεὶιίοε νοιι δεὶεμὶτεὶσ 359 ὶεὶ: όεὶ Ατὶιειτι. πμτ τεὶὶννείεε ϋόετὶὶείειτ. Πίε
εασιε Πτὶτιιιεαε τσῖτ Πιιτετεείιτὶἱτεσ ετεὶττ δεί Ερὶρὶι. ὶ1ειετ. 73,25, ιθ. δοὶα. ΙΙ 4ο, 8_17 ει1τ11ὶ1τι111τ είε
ετινεε εεὶτιὶτιι: σετα 5εὶ;›ί.11ι.ιε. Βεεεετ όεὶ 8σ2οι:τι. Ιν 22, 14_18. Νοτετι ε. Βα. ΙΙΙ.
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2ὁ8 Πε εγτιοαὶε 29, 3_3ο, 4 (Εὶττὶιεεὶε ν. Βεὶεμεὶε 359).

καινστομεῖσθαι ύπό τινων τό ανόμοιον υὶοῦ πρός πατέρα, τούτου χαριν τό μέν ὁμοούσιον
Μ 745 Α καὶ τό όμοιοούσιον (έκβαλλομεν ώς αλλότριον τῶν γραφῶν, τό δέ ανόμοιον αναθεμα-

4 τί3ομεν καὶ παντας, όσοι τοιοῦτοι τυγχανουσιν, αλλοτρίους ηγούμεθα της έκκλησίας. τό
δέ όμοιον τοῦ υίοῦ πρός τόν πατέρα σαφῶς όμολογοῦμεν κατὰ τόν απόστολον τόν λέγοντα

ό περὶ τοῦ υὶοῦ· ››ός έστιν είκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ αορατουκ. όμολογοῦμεν δέ καὶ πιστεύο- 6
μεν εὶς ένα θεόν, πατέρα, παντοκρατορα, τόν ποιητην ούρανοῦ καὶ γης, όρατῶν παντων

θ καὶ αορατων. πιστεύομεν δὲ καὶ εὶς τόν κύριον ημῶν 'ὶησοῦν Χριστόν, τόν υὶόν
αύτοῦ, τόν έξ αύτοῦ γεννηθέντα απαθῶς πρό παντων τῶν αὶώνων, θεόν λόγον, θεόν
έκ θεοῦ μονογενη, φῶς, 3ωήν, αλήθειαν, σοφίαν, δύναμιν, δι, ού τὰ παντα έγένετο, τα

'ῖ έν τοῖς ούρανοῖς καὶ τὰ έπὶ της γης εῖτε ὁρατὰ εῖτε αόρατα. τοῦτον πιστεύομεν έπὶ 10
Β συντελεία τῶν αὶώνων εὶς αθέτησιν της αμαρτίας σαρκα ανειληφέναι έκ της αγίας παρ-

θένου καὶ ένανθρωπήσαντα, παθόντα ύπέρ τῶν αμαρτιῶν ημῶν καὶ ανασταντα καὶ
αναληφθέντα εὶς ούρανούς καθέ3εσθαι έν δεξια τοῦ πατρός, παλιν έρχόμενον έν δόξη

8 κρῖναι 3ῶντας καὶ νεκρούς. πιστεύομεν καὶ είς τό αγιον πνεῦμα, ὁ καὶ παρακλητον
ώνόμασεν ὁ σωτηρ καὶ κύριος ημῶν έπαγγειλαμενος μετὰ τό αττελθεῖν αύτόν πέμῳαι ιε
τοῖς μαθηταῖς τοῦτο, ό καὶ απέστειλε, δι' ού καὶ αγια3ει τούς έν τη έκκλησία πιστεύοντας

9 καὶ βαπτι3ομένους έν όνόματι πατρός καὶ υὶοῦ καὶ αγίου πνεύματος. τούς δὲ παρα
ταύτην την πίστιν αλλο τι κηρύττοντας αλλοτρίους οίδεν η καθολικη έκκλησία. ότι

Ο δέ ταύτη τη πίστει ὶσοδυναμεῖ καὶ η έν Σιρμίῳ πρώην έκτεθεῖσα πίστις έπὶ της εύσεβείας
τοῦ βασιλέως ημῶν γνωρί3ουσιν οἱ έντυγχανοντες. 20

8θ,1 Ταῦτα γραψαντες έν τη 'ὶσαυρία ανελθόντες είς την Κωνσταντινούπολιν ώσπερ
μεταγνόντες ηλλαξαν συνήθως ταῦτα καὶ προσθέντες λεξείδια τινα, ῶστε μηδὲ 'ύπόστασιν'

Β 747 λέγειν ἐπὶ πατρός καὶ υὶοῦ καὶ αγίου πνεύματος, ὶδιεπέμιμαντο αύτα τοῖς έν 'Αριμήνῷ
καὶ ήναγκα3ον καὶ τούς έν τοῖς μέρεσι τούτοις ύπογραφειν, τούς δὲ αντιλέγοντας αύτοῖς
έποίουν έξορί3εσθαι παρα Κωνσταντίου. έστιν οῦν ταῦτα· 25

2 Πιστεύομεν εὶς ένα θεόν, πατέρα παντοκρατορα, έξ ού τα παντα, καὶ εὶς τόν μονο-
γενη υὶόν τοῦ θεοῦ, τόν πρό πὰντων αὶώνων καὶ πρόπασης αρχης γεννηθέντα έκ τοῦ

Μ 748 Α Β θεοῦ, δι' σύ τὰ παντα έγένετο, τα (ὁρατὰ καὶ τα αόρατα, γεννηθέντα δέ μονογενη,
μόνον έκ μόνου τοῦ πατρός, θεόν έκ θεοῦ, όμοιον τῷ γεννήσαντι αύτόν πατρὶ κατα τας

4 γραφας, ού την γένεσιν ούδεὶς γινώσκει εἰ μη μόνος ὁ γεννήσας αύτόν πατηρ. τοῦτον το

5 Οοὶ. 1, 15 21 δείτ Μοι:ιέἱσ.ι.ιεο11, αετό Τί.ὶ.ὶε11:ιο1ι1 8, 195 ὶεεὶετίττιτσέ, ὶσίε ί.ι1 αίε ὶϋιιιεετε Ζείὶ: ννὶτα
ε. 3ο. 31 είε εὶτι ερατετετ Ζι.ιε2.ι:2 αεε Ατὶσεσ. 211 εεὶσετ 359 νετἱεβτεσ δεὶιτίίὶ: ὶ5εὶ·.τειεΙ1τει: (2.ι.1εὶ:ι δεὶ:ινν2.ιτ2
ΝΟΟ 19ο5, 299). Πὶεεε Αμέῖεεεμσε εεὶετ αεινοτι εμε, 1128 αίε ιὶνοττε 8. 231, 3 περὶ της καὶ νῦν θρυλουμένης
συνόδου αίε ι:ιοεΙ1 Ι2ι.ι1ε11εὶει:ι οτὶετ εετεεὶε εὶσεεεεὶιὶοεεεσειε Ξνπσαεσ 2ιιτ νοτειμεεετιμιιε ὶιειόετι. Πόετ-
ὶιειιρι: εοΙΙ αίε Ξεὶιτίῖτ αίε Οεεεὶ1.ὶε1ιι:ε αετ δγτιοαετι νοτι Βίτιιιίιιιὶ ι.ιι:ιεὶ Ξεὶειιὶτείε 2ι.ιττι Οεεεσετεαα ὶτσὶσειι.
Μίτ αίεεετ Αιιίἱεεεμτιἕ ΙεΒι: είεὶτ εὶσετ αίε δεὶττίἱὶ: οίεὶτί: νετετεὶιετι, νεί. 5. 231 Νοτε. Π:-1ὶ:ιετ ι:ι1όεὶ:ιτε ίεὶτ
ι:ι.ὶεὶ:ι1 αίε ε. 3ο. 31 εὶσετ ερετετετι Κεαεὶετίοτι 2ι.ιεεὶ:ι.τείὶ:›ει:ι, εοιιιαειτι αίε όεὶαειιι Αὶσεεὶετιίὶ.-τε 211111 Αιιεεστιεε-
ριιιιὶττ ἱϋτ αίε Πειτίειτισε ι:ιεὶ1ι:ι:ιει:ι: τιεεὶτ αεττι Τοαε εὶεε Κοτιετε-ιιιιτὶιιε ι.ι11εὶ νοτ αετ 2.ὶε1‹ει1ιεὶτὶ.τι.ὶεεὶ2ει:ι δνιιιοεὶε
νοτι 362 22 Πίε ὶ11 δεὶειιὶτεἰε εεεεὶιείτεττεμ νετΙΔ21:ιι:ὶ.ὶι1ι:ιΒει:ι ννμταειιι ὶτι Κοτιετε-ι.ι1ὶ:ὶι:ιορεΙ 2111 Ηοίε
ίοιτεεεετετ. Αὶτειιτὶοε ειτεὶεὶιτ αίε Αιττιειτιιτιε εειτιετ Ἑοτ·ι11εΙ νο11 δεὶειιὶτείει ιιτια εὶὶε Βεεεὶτὶεμσε αεε Βεεὶ.ὶ.ὶι1ε
ιιεια εεὶτιετ Οτιιρρε; αε. είαε 21.1 ετοβε Ατι2ειὶ·ιΙ νοι1 Ζει.ιἕτι.ὶεεετι νοτὶίεεεσ, εεί ειμί Ομττιπιεττιε 5. 145Π. μαα
Ξεὶινναιτε ΖΝἹΝ 34 (1935) 156Π. νετννὶεεεμ. Πίε δγτιοαε ταετε ειέ› Μὶττε Πεε. 359 26 Πὶε Ροτιτιεὶ
νοπ Κοτιετεπτίιιορεὶ ὶ.ῖὶ:ιετΙ.ὶείετι:ε σεόεσ Ατὶιετι. ιιτιεδὶιεπείε: 5οΙ11·.ΙΙ 41, 8_16, Τιιατ. 11. ε. ΙΙ 21, 3_7.
Νοτετι ε. Βα. ΙΙΙ

ΒΚΡΟ Β

3 παντες ΚΟ 6 πατέρα › Β 14 πειεῖι νεκρούς Κσεντ νοτι ετινε 5 Βιιεὶιετ. Β 19 ὶσοδυναμοῖ ΚΟ
ει¬¬5›κ 231ν›Β 2εε.ι1σ.Ιι1



Πε εγαοαίε 3ο, 4_31, 2 (Εὶ1τΙ1εείε ν. Κο11εὶ:ει1ιί:ί.1ιορεΙ 36ο). ηηθ

οῖδαμεν μονογενη θεοῦ υὶόν πέμποντος τοῦ πατρός παραγεγενησθαι έκ τῶν ούρανῶν,
ώς γέγρατιται, έπὶ καταλύσει της αμαρτίας καὶ τοῦ θανατου καὶ γεννηθέντα έκ 5
πνεύματος αγίου, έκ Μαρίας της παρθένου τό κατὰ σαρκα, ώς γέγραπται, καὶ ανα-
στραφέντα μετὰ τῶν μαθητῶν καὶ πασης της οὶκονομίας πληρωθείσης κατὰ την πατρικην

6 βούλησιν σταυρωθέντα καὶ αποθανόντα καὶ ταφέντα καὶ εὶς τὰ καταχθόνια κατεληλυ-
θέναι, όντινα καὶ αύτός ὁ αδης έτιτηξεν, όστις καὶ ανέστη έκ τῶν νεκρῶν τη τρίτη θ
ημέρα καὶ διέτριῳε μετὰ τῶν μαθητῶν, καὶ πληρωθεισῶν τεσσαρακοντα ημερῶν ανελήφθη Β
είς τούς ούρανούς καὶ καθέ3εται έν δεξια τοῦ πατρός έλωσόμενος έν τη έσχατη ημέρα
της αναστασεως έν τη πατρικη δόξη, ῖνα αποδῷ έκαστῳ κατα τα έργα αύτοῦ. καὶ 7

ιν εὶς τό αγιον πνεῦμα, όπερ αύτός ὁ μονογενης τοῦ θεοῦ υὶός ό Χριστός ό κύριος καὶ ὁ θεός
ημῶν έπηγγείλατο πέμπειν τῷ γένει τῶν ανθρώπων παρακλητον, καθαπερ γέγρατιται·
»τό πνεῦμα της αληθείας‹‹, όπερ αύτοῖς έπεμψεν, ότε ανῆλθεν εὶς τούς ούρανούς. τό 8
δὲ όνομα της ούσίας, όπερ ὰπλούστερον ύπό τῶν πατέρων έτέθη, αγνοούμενον δέ τοῖς
λαοῖς σκανδαλον έφερε, διότι μηδέ αἱ γραφαὶ τοῦτο περιέχουσιν, ηρεσε περιαιρεθηναι

τε καὶ παν-τΕλῶ§ μηδεμίαν μνὴμην τοῦ λοιποῦ γίνεσθαι, έπειδήπερ καὶ αἱ θεῖαι γραφαὶ
ούδαμῶς έμνημόνευσαν περὶ ούσίας πατρός καὶ υίοῦ. καὶ γὰρ ούδέ όφείλει ύπόστασις 9
περὶ πατρός καὶ υὶοῦ καὶ αγίου πνεύματος ὁνομα3εσθαι. όμοιον δέ λέγομεν τῷ πατρὶ Ο
τόν υὶόν, ώς λέγουσιν αὶ θεῖαι γραφαὶ καὶ διδασκουσι. πασαι δέ αἱ αὶρέσεις, αῖ τε 10
ηδη πρότερον κατεκρίθησαν, καὶ αίτινες έαν καινότεραι γένωνται, έναντίαι τυγχανουσαι

20 της έκτεθείσης ταύτης γραφης, αναθεμα έστωσαν.

'Αλλ' ούδέ τούτοις ένέμειναν. κατελθόντες γὰρ από Κωνσταντινουπόλεως είς την 31, 1
Ἄντιόχειαν μετέγνωσαν, ότι όλως έγραψαν 'όμοιον τῷ πατρὶ τόν υἱόν ὡς λέγουσιν αἱ
γραφαί. ' καὶ συνθέντες απερ έπενόησαν ηρξαντο παλιν ανατρέχειν εὶς τὰ πρῶτα έαυτῶν
καὶ λέγειν ί ότι 'παντελῶς ανόμοιός έστιν ὁ υἱός τῷ πατρὶ καὶ κατ' ούδένα τρόπον όμοιός Β 748

26 έστιν ό υὶός τῷ πατρί." τοσοῦτον μετεβαλοντο ως καὶ ί τούς τὰ “Αρείου γυμνότερον 2 Μ 749 Α
λῇκοντας προσδέχεσθαι καὶ τὰς έκκλησίας αύτοῖς παραδιδόναι, ῖνα έπ” αδείας τὰ της

12 ]οὶ1. 16, 13 22 Πίε δνσοαε ἱετια ὶ1:ι Ατ.ι1:ὶοεὶ·1.ὶετ1 361 (δοὶ-ττ. ΙΙ 45, 1ο) ετεετ. Ψεὶ1.τεεὶ:ιεί11ὶὶεὶ1 211
Βε3ί1:ι11 αεε ]ε.ὶ:ι.τεε, αε Κστιετεσείνε ὶτι Ατιτὶσεὶτὶετι ῖίὶσειτνὶτιτεττε (Αι11111. ΧΧ 11, 32) ι111ό 211111 Ιετετεσ Μεὶε
2111 14. 2. 361 σοτέ 11εεὶ1ντεὶεὶ1ε.1 ίεε (Οσα. Τὶιεοσ. Χνῖ 2, 16). Πίε Θντιοαε ὶ1ει:εε 211111 ννεεε11ι:1ὶεὶ1ε11 Οεεετι-
ετετια αίε Αὶ:›εει:2ι1113 αεε 111.112 νοτΙ1ετ (σεεὶι Ωὶ1.τνεοετ. ὶ:ιοτι1. ὶι1 Μεὶετ. 1; ΙΙ 519 Π/Ε Μοστἱ.) ί11τὶ11·ο11ὶεὶε1τε1ι
Μεὶεέὶμε, αεεα 111211 αίε Κεὶσὶἕμσε αεε ῖΠετι1ε νοι1 αετι Α11ὶ1έ.ι1εετ11 αεε Ει1αο1τ.ίι.ιε 211111 νο1·ννι.ι1·ί ι11ειεὶ11ε (Ρὶ11Ιοεὶ:.
δ. 23ο, 14 Βίαεε; Ηὶετοα. εὶ11·ο11.οΙ. 284, 4, Β. 241, 24α. ΗεΙτ11) ιιτια εὶεο 111211 εμἱ Οτμσα είι1ετ ὶ.ι1 Οεεεσ-
ννεττ αεε Κεὶεετε 3εὶ1εΙτει1ε11 Ρτεαίει: (Ερὶρὶι. ὶ1εετ. 73, 29_31; ΙΙΙ 3ο3Εί.) ειὶ1εετ2ὶ:ε (Τὶ:ιι:ὶὶ:. Ι1. ε. ΙΙ 31, 5 Π.
δοὶετ. ΙΙ 44, 512. ΡΙ11.ὶοει:.ν5), 11111 Ειιεοίιιε, αεμ ε.ὶτει1 Οει1οεεει1 ιὶεεΑ1·ὶι.ιε (νεὶ. δ. 222, 17) εμε Α1ε11ε11σ.τίε11, 211111
ειι1τ1οεὶ1ει1.ίεεὶ1ει1 ΒὶεεΙ1οἱ 2μ 11ιεεὶ:ιε1:ι, νεὶ. δεὶ:ιννει.ιτ2 ΖΝΨ 34 (1935) 163 23 δοὶ-1.τ.Π 45, 1οθ”. ίει: είε
εὶ112·ὶΒε1· ιὶὶσετ αίε Ροττπεὶ νο11 Αι1τίοεὶ:ι1ει1 ι111ι:ε1τῖεὶ1ι:ει:. Πει1εεΙ1 ἔεό εε είαε Ετόττετιισε ὶζιὶσετ εὶεε δνι11ὶ1οὶ
2ννὶεεΙ:ιει:ι αεμ Αι1ὶ1ε11εετι1 ε11ὶ:τεττ1ετ Α11εεὶ1ει1ι.ι11εε11 (εε111εὶτιι; ίεε Ειιεσὶιιε ι111α εεὶ11 Βίεεὶιοί Οεοτε, 112211 αίε
Αεείεσετ 111 Α111ὶοεὶ1.ίε11; δοὶττ. ΙΙ 45, 14 ὶαε11ι:ὶ.ό2ίε1τ Οεοτε ίε.ὶεεὶ1Ιὶεὶ1 11111 αε111 νσι1 Ι.εοα1εεε, § 15 ὶ1ει: δοὶα.
αεε Βὶεὶιτίεε) 111111 αεα νειτ.τε1ε1τ1 αετ Κο11εὶ:ει11τ.ὶι:ισρΙετ Ροτ111εΙ (Βοὶετ. ι1ει1ι1ι: είε Μεὶετὶεσετ). Ξοὶετ. 11ετι1:ιέ
αίε Εὶπννεσαε αεε Ειιεοίυε (§ 1ο ίεε τειὶννεὶεε 11:-ιεὶι Αί.ὶ:ιε11. ἱοτι:ι1ι1ὶὶε1τ:) : ότι κατὰ παντα ανόμοιος ὁ υὶός τῷ
πατρί. ού μόνον κατὰ την ούσίαν. αλλα δη καὶ κατα βούλησιν· έξ ούκ όντων τε αύτόν . . . γενέσθαι απε-
φήναντο. Αιιὶ σίε Εὶσννεσαε αετ ιΜεΙει:ῖει1ετ1 ετὶτὶετι: 111ει1 (§ 13) : οῦτως εῖρηταιτὸ έκ θεοῦ ὡς εῖρηται παρα τῷ
αποστόλῳ° ετα δέ παντα έκ τοῦ θεοῦα. έν ούν τῶν παντων, καὶ ό υὶός έστιν τοῦ θεοῦ. καὶ δια τοῦτο
πρόσκειται έν ταῖς έκδόσεσι τό κατὰ τὰς γραφὰς (νεὶ. οὶ:›ε11 Ζ. 18), νεὶ. 112211 Ερίρὶ·1. ὶ1εετ. 73, 21, 3 (ΙΙΙ 294,
4). ΠσεΙ:ι ὶ1ει: Ει12οὶι1ε εὶὶε Ρο1·ι11εΙ νοτι Κσ11ετε11τὶ11ορεὶ ι1τιί:ετεεὶ:ι.ιαεόετι, Ξοὶα. ΙΙ 45, 14
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260 Πε εγτιοαίε 31, 3_33, 2.

βλασφημίας προσφέρωσι. δια γοῦν την πολλην αναίδειαν της ασεβείας αύτῶν
'Ανόμοιοι παρα πασιν έκλήθησαν έχοντες καὶ την ”έξουκόντιον' έπωνυμίαν καὶ τόν
αὶρετικόν Κωνσταντιον προστατην της ασεβείας αύτῶν, ὁς μέχρι τέλους διαμείνας έν
ασεβεία καὶ λοιπόν αποθνήσκων έδοξε βαι·ιτί3εσθαι, ού παρὰ εύσεβῶν ανδρῶν, αλλ,
ύπό Εύ3ωίου τοῦ δια την αρειανην αῖρεσιν ούχ απαξ, αλλα καὶ πολλακις καθαιρεθέντος, 5
καὶ ότε διακονος ην, καὶ ότε έν "Αντιοχεία έκαθέσθη.

Τέως μέν οῦν αχρι τούτου φθασαντες έστησαν καὶ καθηρέθησαν οὶ προειρημένοι.
αλλ' ούδέ οῦτως εῦ οίδα ότι στήσονται, όσοι καὶ νῦν ύπεκρίναντο, αεὶ δὲ συστασεις
ποιήσουσι κατα της αληθείας, έως αν εὶς έαυτούς ἐλθόντες εῖπωσι καὶ οῦτοι· 'ανασταντες
πορευσώμεθα πρός τούς πατέρας έαυτῶν καὶ έροῦμεν αύτοῖς· αναθεματί3ομεν μέν την 10
αρειανην αῖρεσιν, έπιγινώσκομεν δέ την έν Νικαία σύνοδον'. πρός ταύτην γαρ έχουσι
την έριν. τίς οῦν έτι καν όλίγην αἴσθησιν έχων ανέξεται τούτων; τίς βλέπων καθ”
ἐκαστην σύνοδον τα μέν αφαιρούμενα, τὰ δέ προστιθέμενα ού συνορα τούτους ύποτιτον
καὶ ῦπουλον έχοντας κατα Χριστοῦ την διανοιαν; τίς όρῶν αύτούς δια μακρῶν έκτείνοντας
έαυτῶν τήν τε της πίστεως σύνθεσιν καὶ την απολογίαν περὶ ῶν έγκαλοῦνται ούχ όρα ιε
τούτους καταγινώσκοντας έαυτῶν καὶ πολλὰ γραφοντας έπίτηδες, ίνα δόξωσι δια της
ακαίρου φιλοτιμίας καὶ της τοσαύτης πολυλογίας ύφαρπα3ειν τούς ακεραίους καὶ λαν-
θανειν οίοι την αῖρεσιν τυγχανουσιν όντες; αλλ' ῶσπερ οὶ έθνικοί, ώς είπεν ὁ κύριος,
βαττολογοῦντες έν ταῖς εύχαῖς ούδὲν ώφελοῦσιν, οῦτως ούτοι τοσαῦτα καταντλήσαντες
ούκ ήδυνήθησαν σβέσαι την κατὰ της αρειανης αὶρέσεως κρίσιν, ὰλλὰ καὶ μαλλον έλεγ- 20
χθέντες καθηρέθησαν, καὶ εὶκότως γε. ποίαν γὰρ αύτῶν ὁ ακούων αποδέξεται συγ-
γραφήν; η ποῖα θαρρήσαντες αύτοὶ κατηχήσουσι τούς έρχομένους πρός αύτούς; εὶ
μὲν γὰρ αἱ πασαι μίαν καὶ την αύτην έχουσι συμφωνίαν, τίς η χρεία τῶν πολλῶν; εὶ
δέ τοσούτων χρεία γέγονε, δηλόν έστιν έκαστην ένδεη καὶ μη πλήρη τυγχανειν. καὶ
τοῦτο μαλλον ημῶν αύτοὶ διελέγχουσιν έν τῷ πασας .έναλλαττειν καὶ μεταποιεῖν. τό δέ 26
πληθος τῶν συνόδων καὶ η διαφορα τῶν γραφομένων δείκνυσι τούς έν αύταῖς συνελθόντας
μαχομένους μὲν πρός την έν Νικαία σύνοδον, ασθενοῦντας δέ πρός την αλήθειαν.

'Επειδη δέ ούτως αύτοὶ πρός τε έαυτούς καὶ πρός τούς πρό έαυτῶν διετέθησαν,
φέρε λοιπόν ημεῖς έξετασαντες μαθωμεν παρ' αύτῶν, (ποῖον ατοπον αρα θεωρήσαντες
η τίνα λέξιν αὶτιώμενοι τῶν ί έγγεγραμμένων ὰπειθεῖς μέν γονεῦσι γεγόνασι, διαμαχονται σο
δὲ πρός σὶκουμενικην σύνοδον. τό έκ της ούσίας, φησί, καὶ τό ὁμοούσιον ούκ ηρεσεν
ημῖν· ταῦτα γαρ τινας έσκανδαλισε καὶ πολλούς έθορύβησεν. έκεῖνοι μέν οῦν ούτω
γραφοντες εὶρήκασιν, απαντήσειε δ” αν τις αύτοῖς εύλόγως ούτως· 'εἰ μέν οῦν αύτα

4 Κοσετεστίυε νιτιιταε νοτι Εμεοὶνε ῖ11 Α11ι:ῖοεΙ1.ὶε11 εεεειιἱί: Ξσὶιτ. Π 47, 3; ι1εεὶ:ι Ρὶσίὶοετ. ΜΙ 5 (74, 1; 73, 25 5.;
226, 2Β.) εεμρασἔ Κ. αίε Τειιἱε ίι1 Μορειιὶττετιε, ντο ετ ετι1 3. 11. 361 ετ;-1τὶ1 (Ρὶεὶὶοετ. δ. 226, 5 Βὶαει;
()ο11ει1Ι. ()ο11ει:. 1.11: Μο111ι:ι1εει:ι, Οὶ11·ο11. 111.111. 1, 24ο; δοὶετ. Π 47, 4) 5 Ζ11 Ει.12οὶι1ε νεὶ. δ. 222, 17 7 καθ-
ηρέθησαν, ιὶ. Ι1. νοτι αετ δγτιοαε νομ Β.ὶι:τιὶι:ιὶ (ναὶ. δ. 236, 3οθ.; 261, 5), αίε Αὶ:Ι1ετ1. 11οεὶ1 ερέιεετ εὶε
οιτ.ὶ1ο‹:ὶο11ε δγποσε 8111: (ερ. εα Αέτοε. 3 Ξ. 311, 23 α.), σὶ1ντοὶ11 ετ νοτι αεττι Πτιιιίειὶὶ αετ Αὶ:ιοττ1τιι1τιΒ ντείθ. Πεὶιετ
ὶ1ει.ι:1ι1 αίεεε Α11ερίεΙι.ι11ε Ι1εί11ει1 Αι:ιΙ1ε.Ιί: 2111 Πετὶεττιτιε αετ δεέιτίἱέ Βεὶσετι; Αί:ὶ:ιε1:ι. ὶίεετ 11.ίεὶ1τε ει1 αει11 νετ-
Ιειιἱ αετ 5ν11ο‹:ὶε11, εο11αετ11 ε11εὶ11 ι;Ιετε11, αεθ ὶιτι Βὶτιιἰτιὶ 2ιι1ιέιεὶ1εὶ: εΙ1ε έι·ῖὶὶ:ιετε11 δντσόοὶε 2ι1ει.ι11ει:ει1 αεε
Νίεό11ι.ιι11ε νετιιττεὶὶι: νν11ταει1. Εε εεὶιὶ: Αὶ:ὶ:ι. εὶὶεὶ11 11111 αίε Βεεὶ1ὶ:ἱειτίει.ι11ε αεε Νὶεα11ι.ι111ε 8 νῦν ύπέ-
κρίναντο: όὶε ]ετ2έ δν111ὶσοΙε ετὶ1ει1εὶιεΙ1 Ι1ειὶ:›ει1 18 ναὶ. Μτ. 6, 7 28 νο11 ε. 33_4ο Ροὶειτιίὶτ
εεεετι αίε Οτιιρρε 11111 Αὶιτεὶτίοε ι1ι1εὶ Ειιασκίμε 31 νει. 5. 259, 1311.; 257, 355.; 236, 1οθ.; 257, 38.

ΒΚΡΟ Β 28_277, 23 = Ει.ιι:ὶ1γι1:ιὶοε Ζὶεεόειτοε, Ρετιορὶίε αοἕτσ. ΧΙ (Μὶεσε ΡΟ 13ο, 457 Πα.) = 2
(εοα. νετὶε. ετ. 666 ί. 179Β)

1 πολλην ¬)- ασεβείαν Β, εὶσετ εκρ. | ασεβείας ΚΡΟΚ βλασφημίας Β 9 έαυτόν Β 1ο πρός] είς Β ὶ
μέν › Β 13 ού συνορα αορρεὶτ Β, εόετ εκρ. 23 συμφωνίαν έχουσι _ Κ 28 έαυτῶν]
αύτῶν Κ: 33 αύτοῖς ΚΡΟΒ αύτούς Β > 2



Πε εγτιοαίε 33, 2_34, 4. 261

τα ρήματα καθ' έαυτὰ τυγχανει όντα αίτια τούτοις εἰς σκανδαλον, έδει μή τινας σκαν-
δαλί3εσθαι μηδὲ πολλούς θορυβεῖσθαι, αλλα καὶ ημας καὶ τούς αλλους παντας ταύτόν
έκείνοις πασχειν έξ αύτῶν · εἰ δὲ οὶ μέν παντες αγαπῶσι τα ρήματα, οί δέ ταῦτα γραψαντες
ούχ οὶ τυχόντες, αλλ' οἱ έκ πασης της οὶκσυμένης συνελθόντες εὶσὶ καὶ τούτοις έπιμαρτυ-

6 ροῦσιν οὶ νῦν έν τη 'Αριμηνῷ συνελθόντες έπίσκοποι υ' καὶ πλείους, πῶς ούκ αντικρυξ
έλέγχει τοῦτο τούς κατα της συνόδου λέγοντας, ὡς ού τα ρήματα έστιν αίτια, αλλ' η Β
κακόνοια τῶν παρεξηγουμένων τα τοιαῦτα; πόσοι κακῶς έντυγχανοντες ταῖς θείαις 8
γραφαῖς καὶ παρανοοῦντες ταύτας κατηγοροῦσι τῶν αγίων, οίοι γεγόνασιν οἱ μέν τότε
'ὶουδαῖοι μη δεξαμενοι τόν κύριον, οὶ δέ νῦν Μανιχαῖοι βλασφημοῦντες τόν νόμον, καὶ

ισ ούχ αἱ γραφαὶ γεγόνασιν αύτοῖς αίτιαι, αλλ' η σφῶν αύτῶν κακοφροσύνη. εἰ μέν 4
οῦν αποδεῖξαι δύνασθε τα ρήματα φαῦλα, τοῦτο ποιεῖτε, καὶ λόγος ηγείσθω της απο- 7
δείξεωςῇ καὶ μη προφασί3εσθε τούς σκανδαλι3ομένους, ίνα μη ταύτόν παθητε τοῖς τότε ί ν
Φαρισαίοις. καὶ γὰρ κακείνων προφασι3ομένων σκανδαλί3εσθαι έπὶ ταῖς τοῦ κυρίου
διδαχαῖς Βὶεγεν αύτοῖς ὁ κύριος· ››πασα φυτεία ην ούκ έφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ ούρανιος Ο

ιε έκρι3ωθήσεται‹‹. τοῦτο δέ λέγων έδείκνυεν ὡς ού τα τοῦ πατρός δι' αύτοῦ φυτευόμενα 6
ρήματα σκανδαλον ησαν αύτοῖς, αλλί αύτοὶ κακῶς έκδαόμενοι τα καλῶς λεγόμενα έσκαν-
δαλι3ον έαυτούς. έπεὶ καὶ οὶ αίτιώμενοι τότε τὰς έπιστολὰς τοῦ αποστόλου, ού τοῦ
Παύλου, ὰλλὰ ής ἑαυτῶν αμαθίας καὶ στρεβλης διανοίας κατηγόρουν.

Έπεὶ (καλόν γαρ αύτούς έρέσθαι τοῦτο) είπατε, τίνες εἰσὶν οῦς προφασί3εσθε σκαν- 84, 1
20 δαλί3εσθαι καὶ θορυβεῖσθαι έπὶ τούτοις; τῶν μὲν γὰρ εύσεβούντων εὶς τόν Χριστόν ού-

δείς, αύτὰ γὰρ πρεσβεύουσι καὶ έκδικοῦσιν. εὶ δὲ τῶν 'Αρειανῶν εὶσιν οἱ τοῦτο πασχοντες,
τί θαυμαστόν, εἰ έπὶ τοῖς αναιροῦσιν αύτῶν την αῖρεσιν αχθονται; ού γαρ έστιν αύτοῖς
σκανδαλον τα ρήματα, ὰλλὰ λύπη ότι στηλογραφία κατὰ της ασεβείας αύτῶν έστιν. Β
ούκοῦν παύσασθε γογγύ3οντες κατὰ τῶν πατέρων καὶ τοιαῦτα προφασι3όμενοι, έπεὶ 2

26 ὥρα ύμας καταμέμφεσθαι καὶ τῷ κυριακῷ σταυρῷ ότι »”ὶουδαίοις μὲν σκανδαλόν έστιν,
έθνεσι δέ μωρία‹‹, ώς είπεν ό απόστολος. αλλ' ώσπερ ού φαῦλος ό σταυρός· ημίν ὶ γαρ τοῖς Μ 753 1
πιστεύουσίν έστι ››Χριστός θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία‹‹, καν ”ὶουδαῖοι μαίνωνται, ούτως
ού φαῦλα τὰ τῶν πατέρων ρήματα, ὶ αλλ' ώφέλιμα τοῖς γνησίως έντυγχανουσι καὶ αναι- Β 730
ρετικα πασης ασεβείας έστί, καν οί 'Αρειανοὶ πολλακις διαρρηγνύωνται κατακρινόμενοι

το παρ' αύτῶν. ότε τοίνυν η περὶ τῶν σ1‹ανδαλι3ομένων απίθανος δέδεικται πρόφασις, 2
είπατε λοιπόν ύμεῖς, πῶς ούκ αρέσκεσθε τῷ έκ της ούσίας όνόματι; τοῦτο γὰρ πρῶτον
αναγκαῖον ανακρῖναι, καίτοι καὶ ύμεῖς έγραψατε έκ τοῦ πατρός γεγεννησθαι τόν υίόν.
εἰ μὲν οῦν τόν πατέρα όνομα3οντες η τό θεός όνομα λέγοντες ούκ ούσίαν σημαίνετε ούδέ 4
αύτόν τόν όντα όπερ έστὶ κατ' ούσίαν νοεῖτε, αλλ' έτερόν τι περὶ αύτόν η τό γοῦν χεῖρον,

ιιε ίνα μη παρ' έμοῦ λέγηται, δια τούτων σημαίνετε, έδει μη γραφειν ύμας 'έκ τοῦ πατρός' τόν
υὶόν, αλλ' “έκ τῶν περὶ αύτόν η τῶν έν αύτῷ”, ίνα φεύγοντες λέγειν αληθῶς πατέρα τόν Β
θεόν σύνθετον δέ τόν απλοῦν καὶ σωματικῶς αύτόν έπινοοῦντες καινοτέρας βλασφημίας

5 νεὶ. δ. 235, 19 14 Μτ. 15, 13 18 ναὶ. Π. Ωοτ. 1ο, 1ο 25 Ι. Ωοτ. 1, 23 27 Ι. Εοτ. 1, 24
32 νεί. δ. 258, 27. 28; 257, 1ο 33 θεός: Ξ. 258, 29; 235, 32 35 νεί. αε εὶεετ. 22, 5 δ.19,8ί.
36 σε σεετ. 22, 1 5. 18,22 37 Εὶ:›ει1αε 5. 18, 21 Η.

ΒΚΡΟ Β 2

1 τούτοις εὶς σκανδαλον αίτια _ Ρ 4 εὶσὶ _ 5 συνελθόντες Β- Κ 5 υί] τετρακόσιοι 2 ὶ πλείους
-(- οὶ νῦν έν τη _ πλείους Κ 6 ώς] ώστε 2 7 κακόνοια ε. Βσ. κνίεόετὶτοὶτ Β ( θείαις › 2
11 λόγος _ 12 καὶ › 2 13 σκανδαλί3εσθαι προφασι3ομένων _ 2 21 αύτα] αύτῷ Β Ι τοῦτο]
ταῦτα Β 22 τί] τό Κ ( την αναίρεσιν αύτῶν _ Κ ( αύτοῖς] αύτῶν 2 24 τοιαῦτα › 2 25 τῷ -
κυριακῷ σταυρῷ ΒΚΟΚ τοῦ κυριακοῦ σταυροῦ Ρ τόν κυριακόν σταυρόν 2 | ατε Β 26 έθνεσι ΒΚΡΟΒ
Ἑλλησι 2 3ο δέδεικται] δείκνυται Β 37 δέ ΒΕ μέν Β. | έπινοοῦντες αύτόν _ Κ
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262 Πε εγμοεὶίε 34, 4-33, 7.

ἔφευρεταὶ γἐνηαθε. οῦτω δὲ νοοῦντες ἐξ όιναγκης καὶ τὸν λόγον καὶ τὸ υὶός οὐκ οὐσίαν,
ἀλλ' όνομα μόνον νομί3ετε καὶ λοιπόν όχρις όνομόιτων ἔχετε τὴν ἔαυτῶν φαντασίαν· καὶ
α λἑγετε ουκ είναι πιστευετε, ἀλλὰ μὴ εὶναι φρονεῖτε.

Τοῦτο δὲ Σαδδουκαίων μᾶλλον καὶ τῶν παρ' Ἐλλησι λεχθἐντων ἀθἔων ἔοτὶ τὸ τόλ-
μημα. διό οὐδὲ τὴν κτίσιν αὐτοῦ τοῦ όντος θεοῦ δημιούργημα είναι φὴσστε, εῖ γε τὸ πατὴρ
καὶ τὸ θεὸς οὐκ αυτὴν τὴν τοῦ όντος οὐσίαν ο-ημαίνουσιν, ἀλλ' ἔτερόν τι όπερ ὑμεῖς
ἀναπλἀττετε. ὰλλὰ τοῦτο δυσσεβἔς καὶ λίαν ἀπρειτἑς ἔοπι καὶ μόνον ἐνθυμεῖσθαι. εἰ
δὲ όταν όκούωμεν ››ἔγὼ εὶμι ὁ ῶνιι καὶ ››ἔν ἀρχη ἐποίησεν ό θεός τὸν οῦρανὸν καὶ τὴν γῆν ‹‹
καὶ ››όκουε 'ὶσραὴλ, κυριος θεός σου κυριος εῖς ἐστι« καὶ ››ταδε λἐγει κυριος παντοκρα-
τωρ‹‹, οὐχ ἔτερόν τι ἀλλ αυτην τὴν ὰπλῆν καὶ μακαρίαν καὶ ό·κατόλητι·ι·ον τοῦ όντος
οὐσίαν νοοῦμεν, κὰν γὰρ ἀδυνότως ἔχωμεν καταλαβεῖν, ό τι ποτἔ ἔστιν, ἀλλ' ὰκουοντες
τὸ πατὴρ καὶ τὸ θεὸς καὶ τὸ παντοκρατωρ ουχ ἔτερόν τι, ἀλλ' αὐτὴν τὴν τοῦ όντος οὐσίαν
σημαινομἐνην νοοῦμεν. εἰρὴκαπε δὲ καὶ ὑμεῖς 'ἔκ τοῦ θεοῦ τὸν υὶόν", δηλονότι ”ἐκ τῆς
οὐσίας τοῦ πατρός” αὐτὸν εἰρὴκατε. ἐπειδὴ δὲ καὶ πρὸ ὑμῶν λέγουσιν αἱ γραφαὶ τὸν κυριον
υὶὸν τοῦ πατρός, καὶ πρὸ αυτῶν αῦτός ό πατὴρ είρηκεν ››οῦτός ἐστιν ό υἱός μου ό ἀγα-
πητός‹‹, υὶός δὲ οὐδὲν ἕτερόν ἔστιν ὴ τὸ ἐκ τοῦ πατρός γέννημα· πῶς ου φαίνονται
καλῶς ί εὶρηκότες οὶ πατέρες ἔκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς τὸν υὶὸν λογισὰμενοι ταυτὸν είναι
τὸ εὶπεῖν όρθῶς ἔκ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ εὶπεῖν ἔκ τῆς οὐσίας; τα μὲν γὰρ κτίσματα πὰντα, κὰν
ἐκ τοῦ θεοῦ λέγηται γεγενῆσθαι, ἀλλ' οῦχ ὡς ὁ υὶός εὶσιν ἐκ τοῦ θεοῦ· ου γὰρ γεννὴματα,
ί ὰλλὰ ποιὴματὰ εἰσι τὴν φυσιν. ››ἔν όιρχη γοῦν ὁ θεὸς ‹‹ οὐκ 'ἔγἐννησενὶ ἀλλ' »ἔποίησε
τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν καὶ παντα τὰ ἔν αῦτοῖςιι εῖρηται. καὶ ουχ 'ὁ γεννῶν” ἀλλ' ››ό
ποιῶν τους ἀγγἐλους αὐτοῦ πνευματα καὶ τους λειτουργους αῦτοῦ πυρός ῳλόγα‹‹. εἰ
δὲ ὁ ἀπόοτολος εῖρηκεν· ››εῖς θεός, ἐξ οῦ τὰ παντα‹‹, ἀλλ' οὐ τὸν υὶὸν συναριθμῶν τοῖς πᾶσι
τοῦτό φησιν. ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν Ἑλλὴνων οὶ μὲν νομί3ουσι κατὰ τυχην καὶ ἐξ ατόμων συμ-
πλοκῆς καὶ όμοιομερῶς ἔκ ταυτομἀτου συνεοταναι τὴν κτίσιν καὶ μὴ ἔχειν τὸν αῖτιον, οἱ
δὲ ἔξ αὶτίου μὲν αυτὴν γεγονἔναι, οῦ μὴν καὶ διὰ τοῦ λόγου, τῶν δὲ αἱρετικῶν ἔκαοτος
ὡς ὴθέλησεν ἀνειτλασατο καὶ περὶ τῆς κτίσεως μυθολογεῖ, τουτου χαριν ὁ ἀπόοτολος
ἀναγκαίως συνεἰρηκε τὸ ἔκ τοῦ θεοῦ· ίνα καὶ τὸν ποιητὴν γνωρίση καὶ τὴν ἔκ τοῦ βου-
λὴματος αὐτοῦ τῶν παντων δημιουργίαν ἀποδείξη, ευθυς δ' οῦν ἔπιφἐρει »καὶ εὶς κυριος
'ίησοῦς Χριστός, δι' οῦ τα πἀντα‹‹, ίνα τῶν πὰντων ἔξόρη τὸν υίόν. τὰ γὰρ 'ἔκ τοῦ θεοῦ'
λεγόμενα παντα ταῦτα δι' υὶοῦ γἑγονε καὶ οῦχ οῖόν τε όμοίαν ἔχειν τὰ δημιουργουμενα
τῶ δημιουργοῦντι τὴν γένεσιν, καὶ ῖνα τὸ 'ἐκ τοῦ θεοῦ' λεγόμενον ῶδε άλλως ὲιτὶ τῶν
ποιημότων αὐτό σημαίνεσθαι διδαξη, ὴ ὡς ἔπὶ υὶοῦ λεγόμενον νοεῖται. ὁ μὲν γὰρ γἔννημα,
τὰ δὲ ποιὴματἀ ἐο-τι. διό καὶ ό μὲν υὶός ῖδιον της οὐσίας γἔννημα, τα δὲ τοῦ βουλήματος
δημιουργήματα.

εο·=

2 Πε εὶεοτ. 16, 1 5. 13, 2ο 6 Πε αεα. 22, 4 5. 19, 4 Νοτε 8 Εκ. 3, 14. Οοο. 1, 1, νεὶ. Πο εὶεοτ.
22, 3 5. 18, 33 9 Βτιτι. 6, 4 _ ΙΙ. Εεε. 7. 8 μ. όἱτει· ιι νεὶ. ερ. ειι·1 μτομειοὶιοε 2 5. ι82.4
13 νεὶ. 5. 261, 32 15 Με. 3, 17 16 = οι·. Ι. ‹:. Αιτειμ. 14 (Μ.ὶΒτιε 26, 41 Ο) 18 = Πε όοοτ.
22. 4 Ξ. 19, 1 19 = οτ. ΠΙ. ο. Αιταιι. 6ο (Μὶἕτιε 26, 449 Ο) 2ο Οοο. 1, 1 22 Ρε. 1ο3, 4
23 Ι. ῦοτ. Β, 6 25 = Πε όεοτ. 19. 3 8. ιό, 11 Νότο 29 Ι. Εοτ. Β, 6 34 ῖδιον τῆς οὐσίας
γέννημα = οτ. Ι. ο. Ατίαμ. 9 (Μὶεμε 26, 28 Ο) 35 νεὶ. οτ. ΙΙΙ. ο. Αιτειμ. 6ο. 6: (Μὶετιε 26, 449 Ο-432 Α)

ΒΚΡΟ Β 2 ί

1 τόν › 2 ί τό υὶὸς] υὶὸν 2 4 δἔ › 2 Ι λεχθἐντων > Β 2 | όθἑων] θεῶν 2 7 εί] ὴμεῖς 2
ιι κὰν] καὶ 2 | ἔχομεν 2 Ι3 νοοῦμεν -ί- Η κὰν -13 νοοῦμεν Β., εχρ. ΒΕ | εὶρηκότες 2
14 ὑμῶν] ὴμῶν 2 18 τὸι] τῷ ΒΕ ί οῦσίας 4- τοῦ πατρός 2 | κὰν] εὶ καὶ 2 19 λέγεται 2
21 αὐτοῖς + ὡς 2 24 ὀιτόμων] αῦτομότων Β 25 όμοιομερῶς › 2 όμοιομερῶν Ρ ί ἐξ αῦτομότου 2
29 δ'οῦν ΒΚΡΟΒ γοῦν 2 3ο ἔκ › Β 3Ι όμοίαν Β2 μίαν ΒΚΡΟ 33 αὐτὸ] αῦτὸς Κ |
ἔπὶ -ί- τοῦ Κ | υὶοῦ Β° θεοῦ Β. 34 τοῦ ΚΡΟΚ 2 › Β
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Ταῦτα καὶ ὴ σύνοδος συνορῶσα καὶ εὶδυῖα τὴν έκ τῆς όμωνυμίας διαφορίαν ύπἐρ τοῦ
μὴ τινας ύπονοεῖν κατὰ τὴν κτίσιν οῦτω λέγεσθαι καὶ τὸν υὶὸν (έκ τοῦ θεοῦ' λευκότερον
ἔγραιμαν 'έκ τῆς ούσίας“ τὸν υὶόν. ἔκ μὲν γαρ τουτου τὸ γνὴσιον αληθῶς υὶοῦ πρὸς
τὸν πατέρα γνωρί3εται, έκ δὲ τοῦ λέγεσθαι απλῶς ὶέκ τοῦ θεοῦ” τὸ βούλημα τῆς δημι-

εουργίας τοῦ κτί3οιτι·ος σημαίνεται. εἰ μὲν οῦν καὶ αύτοὶ τοιαύτην ἔχοντες διανοιαν
ἔγραψαν 'ἔκ τοῦ πατρός' τὸν λόγον, μὴ μεμφέσθωσαν τὴν σύνοδον· εἰ δὲ ὡς έπὶ τῆς κτί-
σεώς έστι γεγραμμένον, ούτω καὶ έπὶ τοῦ υἱοῦ φρονοῦσι τὸ ἔκ τοῦ θεοῦ, ἔδει τα έπὶ τῆς
κτίσεως λαμβανοντας αύτούς μὴ λέγειν υἱόν, ίνα μὴ δσκῶσι φύρειν βλασφημίαν τη εύσε-
βεία καὶ ὴ τὸν κυριον μὴ συναριθμεῖν τοῖς κτίσμασιν ὴ μὴ ί αναξια καὶ μὴ αρμό3οντα

ιο περι του υιοῦ γραφειν. ει γαρ υιος έστιν, ούκ ἔστι κτίσμα· εὶ δέ κτίσμα έστίν, ούκ ἔστιν
υὶός. τοιαῦτα δὲ διανοούμενοι αρνὴσονταί που καὶ τὸ αγιον λουτρόν, ότι εὶς πατέρα
καὶ είς υὶὸν καὶ ούκ εὶς κτίστην καὶ κτίσμα δίδοται, ως αύτοὶ νομί3ουσιν. 'αλλ' ού γέ-

- . ι . . . . . . ι . . 1 . . -γρατιται ταυτα , φησιν, και ως αγραφους τας φωνας εκβαλλομεν . αλλα καὶ τουτο παλιν
πρόφασις αύτοῖς ἐστιν αναίσχυιπος. εἰ γαρ έκβλητέα ὶ νομί3ουσι τα μὴ γεγραμμένα,

ιε δια τί τῶν περὶ ”Άρειον ἔξ αγραφων έιτινοησαντων τοσούτων ρηματίων συρφετὸν τό
'έξ ούκ όντων' καὶ τό "ούκ ὴν ό υὶός πρὶν γεννηθῇ καὶ ὴν ποτε ότε ούκ ὴν καὶ τρεπτός ἔστι
καὶ αρρητος καὶ αόρατος ὁ πατὴρ τῷ υὶῷ καὶ ό υὶός ούι‹ οίδεν ούδέ τὴν έαυτοῦ ούσίαν” καὶ
όσα έν τη γελοίῷ καὶ ασεβεῖ θαλία έαυτοῦ φρονῶν ἔξὴμεσεν 'Άρειος ούκ αντειρὴκασιν,
αλλα καὶ μᾶλλον ύπερ αύτῶν αγωνί3ονται καὶ διὰ ταῦτα πρὸς τούς πατέρας έαυτῶν δια-

20 μαχονται; ἔκ ποίας δὲ γραφῆς καὶ αύτοὶ εύρόντες τὸ αγένητον καὶ τὸ ούσίας όνομα
καὶ 'τρεῖς εὶσιν ύποστασεις' καὶ ὶούκ ἔστιν αληθινός θεὸς ὁ Χριστὸς” καὶ 'εῖς ἔστι τῶν εκατόν
προβατων' καὶ 'ὴ μὲν σοφία τοῦ θεοῦ αγέννητος καὶ αναρχός ἔστι, πολλαὶ δέ εὶσιν αὶ
κτισθεῖσαι δυναμεις, ῶν μία έστὶν ὁ Χριστός' ; ὴ πῶς ἔν τοῖς λεγομένοις Ἐγκαινίοις
αγραφοις χρησαμενοι λέξεσιν οἱ περὶ 'Ακακιον καὶ Εύσέβιον καὶ εὶπόιαες “ούσίας τε καὶ

εε δυναμεως καὶ βουλῆς καὶ δόξης απαραλλακτον εὶκόνα τὸν πρωτότοκον τῆς κτίσεως”
γογγύ3ουσι κατα των πατέρων ὡς αγραφων αύτῶν μνημονευσαντων λέξεων καὶ ούσίας
μνημονευσαντων; ἔδει γαρ αύτούς ὴ καθ' ἑαυτῶν γογγύ3ειν ὴ μηδὲν τούς πατέρας
αίτιασθαι.

Εί μέν οῦν αλλοι τινὲς ἔπροφασί3οντο τας τῆς συνόδου λέξεις, ὴδύναντό πως ὴ
10 αγνσίας ὴ εύλαβείας ύπόνοιαν ἔχειν. καὶ περὶ μὲν Γεωργίου τοῦ Κατιτιαδοκσς τοῦ έκβληθέν-

1ο ερ. ειεὶ ερίεο. Αεε. ετ Ι.ίο. 14 (Μίεμε 23, 372 Α) 12 νἔὶ. δγμοαε νομ Αμογτε 338, Ερίρὶι. 73, 3, 2
(ΙΙΙ 271, 12 Νοεε), οτ. ΙΙ. ε. Ατὶαμ. 42 (Μίετιε 26, 237 Α) 13 5ο: 5. 238, 2; 239, 14; 236, 13
16 8. νἔΙ.Π1Ι‹.4ὶ), 7-1ο (ΙΙΙ 7, 2ο. 21; 8, 2. 4. 3) 18 νεί. 5. 242, 3 21 νεί. Ξ. 244, 8: τρεῖς
εὶσιν ύποστααεις αμτ αστε μαα ὶ.ι:ι Αμτίοεὶιἀεμ 341 Ξ. 249, 33 Ι 3. 244, 28 21/22 5. 244, 138.
22 Ξ. = οι·. ΙΙ. ε. Αι·ὶ2ι·ι. 38 ςίνἰίεμε 26, 228 Β): . . πολλὰς κτιστός δυναμεις καὶ σοφίας είναι, τούτων δὲ μίαν
είναι τόν κύριον. Πίεε Ζίτειτ ρταμεὶττ τ1οτ2 5. 246, 13 Ι. ιτὶοὶτί: νομ Αετετίμει 2ι.ι εταμτεμεη (σο Βαταγ, Ι.ιιεὶε1ι
α'Αι:ιεὶο‹:ὶ:ιε 3. 343 111. Χ), νἔὶ. ίειτιει· οι·. Ι. ο. Α.ι·ὶειι:ι. 3 (Μίεμε 26, 21 Β/Ο). Αμ ε.ὶὶο1.ι αὶεεομ Βεεὶὶεμ 2ίεὶ:ιὶ:
Ατὶιατι. 52122 αετ Οτμρρο μπι Αετὶιιε μ. Εμμοτμὶμε αει, μαι Αὶιειὶαοε ιι. Εμαοκἀοε 2ι.ι ττεβεμ 24 Αὶεειὶαοε
μπα Ειιεεὶσ ν. Νίὶιοεμεαὶεει οὶε Ρὶὶὶ:ι1ει· αετ Κὶτεμννεὶὶαεγμοαε: Ξο2οι:ι:ι. ΙΙΙ 3, 1ο 23 νεὶ. 5. 249, 17
3ο Οεοτε ίνεὶ. ὶτὶεε. Ατίαιει. 73 Ξ. 224, 29) ννμταε ειιτι 2. 1ο. 338 αμε Αὶεκαμαιτεμ νεττιτερεμ (ὶιίετ. Ατὶταει. 6.
Οσα. νει·οι1. ΕΧ. ἰοὶ. 1ο7!)

ΒΚΡΟ Κ 2 (3 εὶ- 12 νομί3ουσιν › 2) (2ο ἔκ ποίας-23 Χριστός › 2)

1 διαφοραν Ρ αδιαφορίαν 2 2 κατα Β. καὶ Β° 3 κτίσαντος 2 8 βλασφημία Β. βλασφημίαν Κ°
9 κτίσμασιν] ποιἠμασιν Β 13 φασί Η 14 ἔστιν αύτοῖς ~ Β 13 τοσούτων ΒΚΡΟ τοσοῦτον Κ2
ί ρηματων 2 17 αρρητος καὶ › 2 όι -ί- υὶός τῷ πατρὶ Β., εκρ. ΒΕ 18 τη] τῷ Κ | Θαλία
Κ2 Ι αύτοῦ ΒΡ > ΚΟ | ὁ 'Αρειος 2 | αντειρὴκεισαν 2 19 ταῦτα Β2 ταῦτα καὶ ΒΚΡΟ | αύτῶν ΚΡΟ
19/2ο διαμαχονται Β° αντιμαχσνται Β. 22 αγένητος ΒΚΡΟ 23 δυναμεις > Ρ 27 μνημονευ-
σαιαων ΒΚΡΟΕ μνησθέντων 2 | μηδὲν] μηδέ Ιῖ° μὴ 2 29 εί μέν] είπερ 2 30 Κατι-ιταδόκη Κ ί
τοῦε 2 καὶ ΒΚΡΟΕ
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τος από τὴς 'Αλεξανδρείας λόγος ούδείς, ανθρώπου μὴτε ἔκ προαγοντος βίου τὴν μαρ-
τυρίαν έχοντος μὴτε όλωςίΧριστιανοῦ τυγχανοντος, αλλα μόνον ύποκριναμένου δια τόν
καιρὸν τό όνομα καὶ ››πορισμόν ὴγησαμένου τὴν εύσέβειαν‹‹. διό ούδε μέμψαιτο αν τις
αύτόν εὶκότως πταίοντα περὶ τὴν πίστιν, ανθρωπον ››μὴτε εὶδότα περὶ ῶν λέγει μὴτε περὶ
ῶν διαβεβαιοῦται‹‹, αλλα πασι κατα τό γεγραμμένον ὡς κέπφον έιτακολουθοῦντα. 5
'Ακακιος δέ καὶ Εύδόξιος καὶ Πατρόφιλος ταῦτα λέγοντες πῶς ούκ αξιοι πασης εὶσὶ κατα-
γνὼσεως; 'γραψαντες γαρ αγραφα καὶ αύτοὶ καὶ αποδεξαμενοι πολλακις ως καλόν τό
τῆς ούσίας όνομα, μαλιστα καὶ δια τὴν έπιστολὴν Εύσεβίου αὶτιῶνται νῦν τούς πρὸ αύτῶν
ως τοιαύταις χρησαμένους λέξεσιν. αλλα καὶ εἰπόντες αύτοὶ 'θεόν ἔκ θεοῦ καὶ λόγον 3ῶντα,
τῆς ούσίας τοῦ πατρός απαραλλακτον εἰκόνα τόν υὶόν' κατηγοροῦσι τῶν ἐν Νικαία εὶπόν- ιν
των 'έκ της ούσίας καὶ ὁμοούσιον τόν γεννηθέντα τῷ γεγεννηκότιἶ τί δὲ θαυμαστόν
εὶ τοῖς πρό αύτῶν καὶ τοῖς ίδίοις πατρασι διαμαχονται, | όπου γε καὶ αύτοὶ ἐαυτοῖς έναντι-
ούμενοι τοῖς ἑαυτῶν προσκότιτουσιν; ἔκθἔμενοι γαρ ἔν τοῖς λεγομένοις Ἑγκαινίοις ἐν 'Αντιο-
χεία 'τῆς ούσίας τοῦ πατρός απαραλλακτον εὶκόνα είναι τόν υὶόν' ὁμόσαντές τε ούτω
φρονεῖν καὶ αναθεματίσαντες τούς αλλως φρονοῦντας, αλλα γαρ καὶ ἔν τῇ 'ίσαυρία γρα- 15
ψαντες· 'ού φεύγομεν τὴν έκτεθεῖσαν αύθεντικὴν πίστιν έν τοῖς Ἐγκαινίοις τοῖς κατα
Ἄντιόχειαν” (έν αύτοῖς δὲ έγραφη τό τἦς ούσίας όνομα) ῶσπερ έπιλαθόμενοι τούτων,
μετ' όλίγον ἔν ή αύτη ”ὶσαυρία ταναντία ἔγραψαν λέγοντες· 'τό ὁμοούσιον καὶ τό όμοιο-
ούσιον έκβαλλομεν ως αλλότριον τῶν γραφῶν, καὶ τό της ούσίας όνομα περιαιροῦμεν ὡς
μὴ κείμενον έν ταῖς γραφαῖς”. 20

Τίς ούν ότι τούς τοιούτους Χριστιανούς ὴγὴσέται; ὴ ποία πίστις παρα τούτοις,
παρ' οίς ού λόγος, ού γραμμα βέβαιον, αλλα παντα κατα καιρὸν αλλασσεται καὶ μετα-
βαλλεται; εἰ γαρ, ῶ 'Ακακιε καὶ Εύδόξιε, ού φεύγετε τὴν έκτεθεῖσαν έν τοῖς Ἑγκαινίοις
πίστιν, ἔν αύτη δὲ γέγραπται· 'ούσίας απαραλλακτος εἰκών έστιν ό υὶός”, πῶς έν τη
'ίσαυρία γραφετε· “έκβαλλομεν τό όμοούσιον'; εἰ γαρ ούκ ἔστι κατ' ούσίαν όμοιος ό υὶός κι
τῷ πατρί, πῶς 'απαραλλακτος τῆς ούσίας εἰκών' ἔστιν; εὶ δὲ μστέγνωτε γραψαντες τό
“τῆς ούσίας απαραλλακτος εἰκών", πῶς αναθεματί3ετε τούς 'ανόμοιον' είναι λέγοντας τόν
υὶόν; εὶ γαρ ούχ 'όμοιος κατ' ούσίαν' παντως “ανόμοιός' ἔστι. τό δὲ ανόμοιον ούκ αν είη
'εὶκὼν'. εὶ δὲ ούτω καθ' ύμας έστιν, ούκ αρα ιό τόν υὶόν έωρακὼς ἐώρακε τὸν πατέρα‹‹
πλείστης όσης ούσης διαφορᾶἰι μαλλον δὲ τὸ όλον όντος τούτου πρός ἑκεῖνον ανομοίου. 80
τό δὲ ανόμοιον ούχ οῖόν τε όμοιον λέγεσθαι. ποία τοίνυν μηχανη τό ανόμοιον όμοιον λέγετε
καὶ τό όμοιον ανόμοιον φρονεῖτε καὶ ύποκρίνεσθε λέγοντες “εὶκόνα είναι τοῦ πατρός τὸν
υὶόν”; εἰ γαρ ούκ ἔστι κατ' ούσίαν όμοιος ό υἱός τοῦ πατρός, λείπει τι τη εὶκόνι καὶ ούκ
ἔστι πλὴρης εἰκὼν ούδὲ τέλειον απαύγασμα. πῶς οῦν αναγινὼσκετε τό ››ἔν αύτῷ κατοι-

3 Ι. Τὶεμ. 6, 3 4 Ι. Τὶπι. 1, 7 3 νεὶ. Ρτον. 7, 22 6 Ρίὶὶ:ιι·ει· ὶι1 5εΙει1Ι1εὶ2 5. 239, 13 8 νεὶ.
5.241, 1 Νότο 9 νεὶ. Αι:ιτίοοὶ:ι.ὶει1 341: 5. 249, 14ἰ. 11 Νὶι:ὶ:ιὶ: ἔετιαμ εο ὶι1 αετ ι1.ίι:5ι1.ίεοὶ:ιο11
Ιῖοιτμεὶ, νεὶ. 5.36, 331. 14 5. 249, 18 16 5. 237, 33 18 5. 238, 11. 2ο 5. 239,13 8.;
236, 1ο8. 24 5.249, 18 23 5. 238, 1 _ κατ' ούσίαν όμοιος Ιεὶτμτ αίε Οτμρρε ι.ιι11 Αὶωκῖοε
ειδ, Ερὶρὶτ. 73, 21, 3 (ΙΙΙ 294, 4-5): Αι:Ι12ι1. ὶμτετρτετὶετε εο ασε όμοούσιος, νεΙ. αε αεοτ. 2ο, 3 5. 17, 9
26 νει Ζ. 14 27 5. 238, 2 29 ]οὶ:ι. 14, 9 31 Εἰ. Βὶε 5τεΙ.ὶε πατε Ιιιείο Βεννείε ῖμ αει· Πατὶεἕμμε
αεε Ατὶ:12.11., ενετιμ ει· μίοὶατ νοτὶιει· αμί 5. 239, 24 νομ αετ Αι:μ1αὶ:ιι1:ιο αεε ανόμοιος εωρτοοόομ Βὲττο, αεε
Αὶιειὶαοε μαοὶτ 5. 238, 2 ὶι:ι 5οΙει1ὶ1είει ειι1εατῖ.ὶ‹:Ι‹1ὶεὶι νει·αε.ι:11ι:ι:ιε11 Ι.ίοΒ 34 Οοὶ. 2, 9
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κεῖ παν τό πλὴρωμα της θεότητος σωματικῶς‹‹ καὶ ››έκ τοῦ πληρώματος αύτοῦ ὴμεῖς παντες
έλαβομεν‹‹; πῶς τόν 'Αρειανόν 'Αέτιον ῶς αίρετικόν ὶ έκβαλλατε, καίτοι τα αύτα έκείνῷ λέ-
γοντες; καὶ γαρ σοῦ μέν, ῶ Ἄκακιε, έταῖρός ἔστιν, Εύδοξίου δὲ διδασκαλος είς τὴν τοιαύτην
ασέβειαν γῇωνεν, ὴς ἔνεκα καὶ Λεόντιος αύτόν ό έπίσκοπος διακονον κατέστησεν, ίνα ὡς

ει έν ένδύματι προβατου τῷ όνόματι της διακονίας χρώμενος ἐπί αδείας ἔξεμεῖν δύνηται τα
τῆς βλασφημίας ρήματα.

Τί ούν ύμας αρα τοιοῦτον ἔπεισεν, ῶστε καὶ ἐαυτοῖς εἰς τό ἔναντίον περιπεσεῖν καὶ το-
σαύτην αὶσχύνην απενέγκασθαι; αλλ' ούδέν εύλογον αν εῖποιτε· ὶ τοῦτο δὲ μόνον περι-
λείπεται νοεῖν ότι παντα νῦν ύποκρίνεσθε καὶ παντα προοτιοιούμενοι πλα·ιτετε δια τὴν

ιο παρα Κωνσταντίου προστασίαν καὶ τό παρα τοῦ τοιούτου κέρδος. καὶ κατηγορεῖτε
μέν εύχερῶς τῶν πατέρων, προφασί3εσθε δὲ απλῶς τας λέξεις ὡς αγραφους, καὶ κατα τό
γεγραμμένον ››διετείνατε τα σκέλη παντὶ παρόδῷ‹‹, ῶοτε τοσαυτακις ύμας μεταβαλλεσθαι,
όσακις αν ύμας οἱ μισθούμένοι καὶ χορηγουντες ύμῖν βούλωνται. καίτοι καν αγραφους τις
λαλη λέξεις, ούδὲν διαφέρει, ἔως εύσεβῆ τὴν διανοιαν ἔχει. ό δὲ αὶρετικός ανηρ, καν

16 τας από τῶν γραφῶν χρὴσηται λέξεις, ούδέν ὴττον ύποτιτος ῶν καὶ τόν νοῦν διεφθαρμένος
ακούσεται παρα τοῦ πνεύματος ››ῖνα τί σύ έκδιηγη τα δικαιώματα μου καὶ αναλαμβανεις
τὴν διαθηκην μου δια στόματός σου ‹‹. ούτως ό μέν διαβολος καίτοι λαλῶν από τῶν γρα-
φῶν πεφίμωται παρα τοῦ σωτῆρος· ό δὲ μακαριος Παῦλος καν έκ τῶν ἔξωθεν λαλη · ›› Κρῆτες
αεὶ ι.μεῦσται‹‹, καὶ ››τοῦ γαρ καὶ γένος ἔσμἔνιι καὶ ››φθείρουσιν ὴθη χρηστα όμιλίαι κακαίιι,

20 αλλ' όμως αγιος ῶν ηςει τὴν διανοιαν εύσεβῆ καὶ ››τοῦ Χριστοῦ νοῦν ἔχων διδασκαλός ἔστιν
ἔθνῶν έν πίστει καὶ αληθεία‹‹, καὶ α λαλεῖ μετ' εύσεβείας φθέγγεται. ποία τοίνυν έν τοῖς
αρειανοῖς βηματίοις καν πιθανότὴς έστίν, έν οῖς προτιμαται τοῦ σωτὴρος ὴ καμπη καὶ
ὴ ακρὶς καὶ λοιδορεῖται παρ' αύτῶν· 'ούκ ὴς ποτε καὶ ἔκτίσθης ξένος τε κατ' ούσίαν τοῦ
θεοῦ τυγχανεις” καὶ όλως ούδέν δυσφημίας ἔν αύτοῖς παραλέλειτιται; τί δὲ πρός εύφημίαν

26 παρηκαν οἱ πατέρες; καὶ ού μαλλον ύκμηλὴ διανοια καὶ φιλόχριστος εύσἐβεια παρ' αύτοῖς
ἔστι; καὶ όμως ταῦτα μέν έγραψαν ότι ”α‹βαλλομεν', έκείνων δέ των κατα του κυρίου
λοιδοριῶν ανέχονται καὶ φανερούς έαυτούς πασι καθιστῶσιν, ότι δι' ούδὲν ἔτερον μαχονται
πρός τὴν σύνοδον έκείνην τὴν μεγαλην ὴ ότι τὴν αρειανὴν αίρεσιν κατέκρινε. δια τοῦτο
γαρ καὶ τὴν τοῦ όμοουσίου λέξιν διαβαλλουσι κακῶς αύτοὶ φρονοῦντες καὶ περὶ αύττἦς.

80 εἰ γαρ ἐπίστευον ί όρθῶς καὶ τόν μέν πατέρα πατέρα αληθῶς ὼμολόγουν, τόν δὲ υὶόν
γνήσιον υὶόν καὶ φύσει αληθινόν λόγον καὶ σοφίαν έιτίστευον είναι τοῦ πατρός τό τε “ἔκ
τοῦ θεοῦ“ λῇκειν τόν υὶόν, εἰ μὴ, ῶσττερ λέγεται περὶ τῶν κτισματων, ούτως ἔλεγον καὶ

1 ]οΙ:ι. 1, 16 2 νεί. 234, 23. Αετίμε ννμταε ε.ι.ιἱ αει· 5γ11οαε νομ Κοι1εὶ:ει.ι1ι:ί.ι1ορεΙ 36ο ιταεὶτ Μορεμεετὶα
ναι·ό2.ι:ιι·1ι: (ΤΙ1αὶ:. Ι1. ε. Π 28, 1; Ρὶ1ὶ.ὶοετ.ν 1; 5. 66, 18). Πίε νοτὶααιιτιμτιε ι12.οὶ:ι Ρερμ2ε. νομ 5εΙει1Ι1είει
αμε ὶ12.ι1ι1 ι1.ίοὶ:ιι: 3ει:ι·.ιείι:ιι: ειεί.ι:ι (ΡΙ:ιί1οετ. Ιν 8; 5. 62, 21), αα Ειιαο1αι.ιε, αετ Βίοι· εο οίτ ειτναὶτιειτ εν·ί1·α, ιιὶοΙ:ι
ααπιαὶε ειμοὶτ 112911 εείαετ Ηοὶιτιειτ Α1τ1:ιο1ιὶει:ι 2ιι1τ.ὶι:Ικ2ὶεὶ1ει1 ιτιμβτο, 2. Ζε. νομ ασ εγιιοαὶε ειόει· είαε τεὶοὶιε
Τατὶεὶκεὶὶ: επτίαὶτοτ 3 Πιο Αιτιτιστὶιμμἕ, Αετὶιιε εεὶ αει· Οεμοαεε αεε Αὶκειὶαοε, ὶει: ι1ι.ιι· 181· αίε Τει:ιεΙει12
αει· 5ί:1οὶὶ:εοΙ11·ὶίὶ: αεε Ατὶτειιι. αμίεοὶιὶμβτεὶοὶτ. _ Ρὶ:ιὶ1οεὶ:. ν 28 (68, 22) μεμμὶ: Α. αεμ Ι..εὶ:ι1ει· αεε Ει.ι‹:ὶοκίι1ε.
νεὶ. νοι· αὶὶεπι αεμ Βιτεί αεε θοοτε ν. Ι.αοαἰι:εει ίὶὶσει· αίε Βοίὶε αοα Α. ὶι:ι αετ νομ Εμεὶοκὶμε εεὶείτετεει
2.ι1ι;ὶο‹;ὶ1ει1.ίει:ὶ1ε1ι Κὶτεὶτε (5σ2οι:ι1. Ιν 13, 28.) 4 5οαι1οὶ:ι: Τὶ1ατ.ὶτ.σ. ΙΙ 24, 6_8; 5οΙ1.1.Π 33, 3;
Ρἔιίὶοετ. ΠΙ 17. Α. αι1.1·‹:ὶ;ι Οεοτε ν. Αὶεκ. 2ι1ι:ι:ι Βίαὶιοιτ εοειτειοὶιτ: Ερίρὶτ. Ιταετ. 73, 38, 3; 76, 1, 1 (ΠΙ 312,
3ο; 34ο, 16), νἕὶ. 5‹:ὶ1ννειι·τ2 ΖΝΨ 34 (1933) 13431 12 Ε2. 16, 23 16 Ρε. 49, 16 18 Τὶε. 1, 12
19 Αοτ. 17, 28; Ι. Οοτ. 13, 33 2ο Ι. Εοτ. 2, 16; Ι. Τίι11. 2, 7 22 ΨΒΙ. 5. 246, 16 23 νεί.
5.263, 16; Π1·Ι1.4ὶ), 8 (ΙΙΙ 8, 3) 26 νεὶ. 5. 264, 23
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Ζθθ ΒΘ εγμοαίε 39, 6_41, 2.

περὶ αύτοῦ, αλλα τῆς ούσίας τοῦ πατρός 'ίδιον αύτόν ἔνόουν είναι γέννημα ως ἔοτι τό
απαύγασμα έκ τοῦ φωτός, ούκ αν ἔκαστος αύτῶν καιὴγόρει τῶν πατέρων, αλλ' έθαρρουν,
ότι καλῶς έγραψεν ὴ σύνοδος καὶ ούτως ἐστὶν ὴ όρθὴ περὶ τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ὶησοῦ
Χριστοῦ πίστις.

Ἄλλ” 'ασαφής', φησίν, `ἔοτὶν ὴμῖν τῶν τοιούτων λέξεων ὴ διανοια'. καὶ τοῦτο
γαρ προεφασίσαντο λέγοντες 1 ότι “μὴ δυναμενοι καταλαβεῖν τὴν έρμηνείαν αύτῶν έκ-
βαλλομεν ταύτας τας λέξεις'. τοῦτο δὲ εί αληθῶς ἔλεγον, ούκ ἔδει λέγειν αύτούς 'ἔκ-
βαλλομεν ταύτας', αλλ' αξιοῦν μαθεῖν παρα τῶν έπισταμένων, έπεὶ όφείλουσί γε, καὶ απερ
αν έν ταῖς θείαις γραφαῖς μὴ νοήσωσιν έκβαλλειν καὶ κατηγορεῖν τούς γραψαντας αύτα.
αλλα τοῦτο μαλλον αἱρετικῶν καὶ ούχ ὴμῶν τῶν Χριστιανῶν τό τόλμημα. α γαρ
αγνοοῦμεν έν τοῖς λογίοις, ούκ έκβαλλομεν, αλλα 3ητοῦμεν ούς απεκαλυιμεν ό κύριος καὶ
παρ” αύτῶν μανθανειν αξιοῦμεν. έπειδὴ δὲ καὶ ούτω προφασί3ον1αι τὴν ασαφειαν τῶν
τοιούτων λέξεων, όμολογείτωσαν γοῦν τα εύθύς έιτιφερόμενα καὶ αναθεματι3έτωσαν τούς
φρονοῦντας 'έξ ούκ όντων είναι τόν υὶόν, καὶ 'ούκ ὴν πρὶν γεννηθῆ” καὶ ότι 'κτίσμα καὶ
ποίημα ἐστιν ό τοῦ θεοῦ λόγος' καὶ 'τρεπτός ἔστι τη φύσει' καὶ 'έξ έτέρας ύποστασεως',
καὶ όλως αναθεματηέτωσαν τὴν αρειανὴν αῖρεσιν τὴν ἐφευροῦσαν τὴν τοιαύτην ασέβειαν.
καὶ λοιπόν μὴ λεγέτωσαν `έκβαλλομεν τας λέξεις", αλλ' ότι 'οῦπω νοοῦμεν αύτας', ίνα
οῦτω πιθανήν τινα πρόφασιν ἔχωσι τοῦ παραιτεῖσθαι ταύτας. εύ δὲ οίδα καὶ πέπεισμαι
καὶ αύτοὶ δέ τοῦτο γινώακουσιν ότι ταῦτα έαν όμολογήσωσι καὶ αναθεματίσωσι τὴν
αρειανὴν αῖρεσιν ούκ αρνὴσονται κακείνας τας τῆς συνόδου λέξεις. δια τοῦτο γαρ καὶ
οί πατέρες εὶρηκότες 'έκ τῆς ούσίας γεννητόν τόν υὶόν ὁμοούσιον τῷ πατρὶ ' εύθύς έπήγα-
γον · 'τούς δέ λέγοντας” τα προειρημένα, αττερ ἐστὶ τῆς αρειανῆς αὶρέσεως, 'αναθεμοε1ί3ο-
μεν' ῖνα δείξωσιν ότι ὡς έκ παραλλήλου λέλεκται παρ, αύτῶν καὶ αἱ λέξεις έκεῖναι ταῦτα
σὴμαίνουσι, καὶ ός αν έκείνας όμολογήση, παντως καὶ ταῦτα διανοηθήσεται· οὶ δὲ μήτε
ταῦτα φρονοῦντες, αλλα κακεῖνα διαβαλλοντες οἱ τοιοῦτοι πανταχόθεν έλέγχονται
χριστομαχοι.

Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐξ όλου τὴν σύνοδον αρνουμένων αρκεῖ πρός ἔληχον τα όλίγα
ταῦτα, πρός δὲ 1 τούς αποδεχομένους τα μὲν αλλα παντα τῶν ἔν Νικαία γραφέντων, περὶ
δὲ μόνον τό ὁμοούσιον αμφιβαλλοντας χρὴ μὴ ως πρός έχθρούς διακεῖσθαι. καὶ γαρ καὶ
ὴμεῖς ούχ ὡς πρός 'Αρειομανίτας ούδ' ὡς μαχομένους πρός τούς πατέρας ἔνισταμεθα,
αλλ' ὡς αδελφοὶ πρός αδελφούς διαλεγόμεθα τὴν αύτὴν μὲν ὴμῖν διανοιαν έχοντας, περὶ
δ όνομα μόνον διστα3οντας. καὶ γαρ όμολογοῦντες έκ τῆς ούσίας τοῦ πατρός είναι
καὶ μὴ ἔξ έτέρας ύποστασεως τόν υὶόν κτίσμα τε μὴ είναι μηδὲ ποίημα αύτόν, αλλα γνήσιον
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καὶ φύσει γέννημα αιδίως τε αύτόν συνεῖναι τῳ πατρὶ λόγον όντα καὶ σοφίαν ού μακραν
εὶσιν αποδέξασθαι καὶ τὴν τοῦ όμοουσίου λέξιν. τοιοῦτος δέ ἔστι Βασίλειος ὁ από Ἄγ-
κύρας γραψας περὶ πίστεως. τό μὲν γαρ 'όμοιονόφμόνον 1 λέγειν 'κατ' ούσίαν” ού
παντως σημαίνει καὶ τό 'έκ τῆς ούσίας", έξ ού μαλλον, ὡς καὶ αύτοὶ είρήκασι, σημαίνεται

ε τό γνήσιον τοῦ υὶοῦ πρός τόν πατέρα. καὶ γαρ καὶ κασσίτερος όμοιός έστι μόνος τῷ αρ-
γύρῷ καὶ λύκος τῷ κυνὶ καὶ χαλκός χρυσί3ων τῷ αληθινῷ χρυσῷ, οῦτε δὲ κασσίτερος έκ
τοῦ αργύρου τυγχανει οῦτε λύκος ως υὶός τοῦ κυνός αν νομισθείη. έιτειδὴ δέ καὶ 'έκ
της ούσίας' καὶ 'όμοιοούσιον' αύτόν εὶρήκασι, τί έτερον σημαίνουσιν έκ τούτων ὴ τό
ὁμοούσιον; καὶ γαρ ὥσπερ ό λέγων μόνον 'όμοιοούσιον' ού παντως καὶ τό έκ τῆς ούσίας

ιο γνωρί3ει ούτως ό λέγων ὁμοούσιον αμφοτέρων τοῦ τε όμοιοουσίου καὶ τοῦ έκ τῆς ούσίας
σημαίνει τὴν διανοιαν. καὶ αύτοὶ γοῦν ένισταμενοι παλιν πρός τούς κτίσμα λέγοντας
είναι τὸν λόγον, καὶ μὴ θέλοντας αύτόν γνήσιον υὶὸν είναι ἐξ ανθρωπίνων παραδειγματων
υίοῦ καὶ πατρός εῖλήφασι τας κατ' αύτῶν αποδείξεις, έξαιρουμένου τούτου ότι μὴ ὡς αν-
θρωπός έστιν ό θεὸς μηδὲ ως ανθρωπίνη γονὴ ούτως έστὶν ὴ τοῦ υὶοῦ γέννησις, αλλ' ὡς

ιε ὴ θεῷ πρέπουσα καὶ ὴμας αρμό3ουσα νοεῖν. καὶ γαρ καὶ πηγὴν εὶρήκασι τόν πατέρα τῆς
σοφίας καὶ τῆς 3ωῆς, τόν δὲ υὶόν απαύγασμα φωτός αιδίου καὶ αύτόν είναι τό έκ τῆς πη-
γῆς γέννημα λέγοντα· »ῇκὼ είμι ὴ 3ωὴ‹‹ καὶ ››εγὼ εὶμι ὴ σοφία, κατεσκήνωσα βουλὴνιι.
τό δέ έκ φωτός απαύγασμα καὶ έκ πηγῆς γέννημα καὶ έκ πατρός υὶόν πῶς αν τις αρμο3όντως
όνομασειεν ὴ ὁμοούσιον; αρ” ούν μὴ ἐπειδὴ τα έξ ανθρώπων γεννήματα όμοούσια ἔστιν,

2ο εύλαβεῖσθαι δεῖ μὴ καὶ ό υὶός λεγόμενος ὁμοούσιος νομισθείη καὶ αύτός ὡς ανθρώπινου γέν-
νημα; μὴ γένοιτο· ούκ ἔστιν ούτως. αλλα καὶ ταχεῖαν ἔχει τὴν λύσιν τοῦτο· λόγος γαρ
έστι καὶ σοφία τοῦ πατρός ό υἱός, έξ ῶν τὸ απαθές καὶ τό αμέριστον τῆς ἐκ πατρός γεννήσεως
γνωρί3εται. λόγος γαρ ούδέ 1 ό τῶν ανθρωπων μέρος έστὶν ούδέ κατα παθος έξ αύτῶν
προέρχεται, μήτι γε ὁ τοῦ θεοῦ, όν υὶόν είναι ἑαυτοῦ ό πατὴρ έδήλωσεν, ίνα μὴ παλιν τις

26 ακούων μόνον λόγον νομίση τοιοῦτον είναι, οίός έστιν ό τῶν ανθρωπων ανυπόστατος,
αλλ' ακούων ότι υὶός έστι γινώσκη τοῦτον είναι 3ῶντα λόγον καὶ ένούσιον σοφίαν.

'Έπειτα ῷσττερ τό γέννημα λέγοντες ούκ ανθρωπίνως νοοῦμεν καὶ πατέρα τόν θεόν
εὶδότες ού σωματικήν τινα περὶ αύτοῦ λαμβανομεν ἔννοιαν, αλλα τα μὲν παραδείγματα
31. όμοιος κατ' ούσίαν: Ερ1ρ8. 73, 4, 2; 6, 61.; 11, 2; 22, 1 (ΠΙ 273, 21.; 276, 118.; 282, 21; 294,23).
Εε 121.11: 21.11, 828 Α111. 2128 8121 εο νο11 82111 Β23118 8182821211, ο81ι1ο111 21 18.11 οτ. Ι. 2. Α1128. 2ο; 91. ΠΙ
11. 26 (Μ13112 26, 33 Α. 344 Β. 377 Α) 1.188 98211 5. 264, 23. 28. 31 (8121 211τ118211ε21·1 211 ανόμο1ος).νο1 2112111
5. 27ο, 381. (ροεὶτὶν) 3281211281 4 ν31. Ερ1ρ8. 73, 3, 4_7 (ΙΠ 274, 278.), 21.128 73, 4, 38. 3 = 82 8221.
23, 3 (5. 19, 23) 8 ὸμοιοούσιος 811821 2128 111 82111 5211121828 νο11 Α823112 338 812, 1211281: 2121 11111 337
2111 (ο1›211 5. 237, 4). 13928 22121 Η11211με 82 ενο. 812 Π1εΙ‹11εε1ο8 11821· 812 821828 Ψοιτε όμοούσιος 1.188
όμοιούσιος νο121.1ε 11 = Ερἰρ8. 73, 1ο, 1 (ΙΙΙ 28ο, 23) 13 ν3Ι. Ερ1ρ11.73, 6, 3; 9, 1 (ΙΙΙ 276,
38. 279, 19). 1131. Μ212τ111ε 821 Ερ1ρ1ι.73, 31, 6 (ΙΙΙ 3ο6, 26) 13 πηγὴ 222.: 812221· Τ21τ11.ί.1:ι1.12
811821: 2128 2112812112 111 Α1123112 81281. Ρτον. 8, 12 111118 2ν121 Ερὶρίτ. 73, 7, 3 (ΙΙΙ 277, 3) 2111211: 1.188 8111211
ὴ σοφία τοῦ σοφοῦ υὶός (277, 22) ί.11τ21τ›12τ1ε1τ. 139211 πηγὴ σοφίας 1123231121: 321282 211 821 512112 (2. 2. Ο.
5. 276, 138.) 81281, ννο 821 Τ21τ111111.15 2112111118128 112.12. Π28228 1231 Α1828. 21211 2811112821 8211 Β1τ21 νο8
Α823112 2812281 ο821 11288121, 111122 11ι12.8.1ε282ί1:ι.ί.12821 121, 21112 2118212 21121212 Ω112112 17 -]ο11.14, 6;
Ρτον. 8, 12 198. Β21 Ε11111112118 32328 όμοούσιος 8111 11121, 81281 18 821 Ε111.12.1τ.1113, 2111 812 2128 Η11211112
82 23111. 82212111. 13928 11211211 εοΙ2112 Β282111128 812 Ο1·ί32111ετ211 11111821 3282111 22 8. = 82 8221. 11,
4_3 (5. 1ο, 11_17) 238. 1731. ο1·. ΙΙ. 2. Α11211. 33 ίΜ13112 26, 221 Β/Ο) 23 1731. ο1·. Ι. 2. Α1-128. 19
(Μ13112 26, 32 Β_33 Α) 1.188 Ει1ε21› 2. Μ212. ΙΙ 4, 21 (36, 22), Ρε.Α1.1128. οτ. Ιν. 2. Α1-1211. 8 (Μ13112 26,
477 Θ)
εικεο ιτε 2
1 συνεῖναι] είναι Β 3 μόνον 2 1ο τοῦε) τό Β 11|12 είναι λέγοντας _ Κ 13 τούτου] τοῦ 2 )
ὡς › 2 14 θεός] υὶός Β 17 ὴ1 -1- πηγὴ Β, 2821· 21111. ) εὶμι: › 88 | κατεσκήνωσα βουλὴν › 2
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καὶ τὰς τοιαὐτας λέξεις ὰκοόομεν, ὰρμο5όνπως δέ περὶ θεοῦ νοουμεν· οὐ γὰρ ως ἄνθρωπος
ὁ θεός· οῦτως ἀρα καὶ τὸ ὁμοούσιον ὰκοιίιοντες ὑπερβαίνειν όφείλομεν πᾶσαν αίσθησιν καὶ
κατὰ την θείαν παροιμίαν ››νοητῶς νοεῖν τὰ παρατιθέμενα ημῖν‹‹, ὥστε μέντοι γινώσκειν ότι
μὴ θελησει ὰλλὰ ἀληθῶς υὶός ἐστιν έκ πατρός γνήσιος ὡς έκ πηγῆς 5ωη καὶ φωτὸς ὰπαν-
γασμα. η διὰ τί τὸ μὲν γέννημα καὶ τὸ υὶός οὐ σωματικῶς, τὸ ί δέ ὁμοούσιον ως έπὶ 5
σωμὰτων διανοοὐμεθα, καὶ μαλιστα ότι οὐ περὶ άλλον καὶ ᾶλλοιι ἐστὶ τὰ λεγόμενα, ὰλλὰ
περὶ οῦ τὸ γέννημα, περὶ τούτου καὶ το ὁμοούσιον έλέχθη, καὶ πρέπει τὴν αὐτην διανοιαν
ἀμφοτέρων τῶν λέξεων έπὶ του σωτῆρος διασὡ5ειν καὶ μη τὸ μέν γέννημα καλῶς έξηγεῖσθαι,
τὸ δέ ὁμοούσιον ἄλλως, επεὶ ὰκόλουθόν έστιν ούτω διακειμένονς ὑμᾶς καὶ λέγοντας λόγον
καὶ σοφίαν τοῦ πατρός τὸν υὶὸν διὰφορον έχειν καὶ περὶ τούτων την διὰνοιαν, καὶ αλλως 10
μὲν τὸν λόγον νοεῖν, έτέρως δέ την σοφίαν. ὰλλ ὥσπερ ἀτοπον τοῦτο, λόγος γὰρ καὶ
σοφία του πατρός έστιν ὁ υἱός καὶ έν έστι τὸ έκ πατρός γέννημα καὶ 'ίδιον της οὐσίας αὐτοῦ,
οῦτως είς έστιν ὁ νοῦς του γεννηματος καὶ τοῦ ὁμοουσίου καὶ ὁ φρονῶν γέννημα τὸν υἱὸν
φρονεῖ τοῦτον όρθῶς καὶ ὁμοούσιον.

Αὐτἀρκη μὲν οῦν ταῦτα δεῖξαι των ὰγαπητὥν την διὰνοιαν μὴ ὰλλοτρἱαν μηδέ 16
μακρὰν οῦσαν του ὁμοουσίου. έπειδη δέ, ὡς αὐτοί φασι (την γὰρ έπιστολὴν οὐκ ἔσχον
ἐγώ), οἱ τὸν Σαμοσατέα κατακρίναντες ἐπίσκοποι γραφοντες εὶρήκασι μη είναι ὁμοούσιον
τὸν υὶὸν τοῦ θεοῦ τῷ πατρί, καὶ λοιπὸν αὐτοὶ διὰ τὴν προς τοὑς εὶρηκότας εὐλὰβειότν τε
καὶ τιμὴν οῦτω περὶ τὴν λέξιν διακεινται· καλὸν μετ' αὐτων μετ' εύλαβείας καὶ περὶ
τοὐτου διασκέιμασθαι. σνγκροὐειν μέν τοὐτους πρὸς έκείνους ὰπριῃτές· παντες γὰρ εἰσι 20
πατέρες· διακρίνειν δὲ παλιν ως οῦτοι μὲν καλῶς, ἐκεῖνοι δέ τοὐναντίον εὶρήκασιν οὐχ
όσιον· οἱ παντες γὰρ έκοιμηθησαν έν Χριστῷ. οὐ χρη δὲ φιλονεικεῖν οὐδὲ τῶν συνελθόντων
τὸν ὰριθμὸν σνμβὰλλειν, ῖνα μὴ δοκὥσιν οἱ πλείους ί τοὺς έλὰττονας έπικρύπτειν, οὐῦ' αιἶι
παλιν τὸν χρόνον ὰναμετρεῖν, ῖνα μη δοκῶσιν οί προλαβόντες ὰφανί5ειν τοὺς μετὰ ταυτα
γενομένους. οἱ παντες γὰρ, καθὰ προείρηται, πατέρες εῖσί· καὶ όμως οὐδὲ οἱ τ ' νεὼτερόν 26
τι φρονήσαντες έγραψαν οὐδὲ ἐαυτοῖς καταθαρσἠσαντες αγραφων προέοτησαν λέξεων,
ἀλλ' έκ πατέρων ὁρμὼμενοι καὶ αὐτοὶ τοῖς έκείνων έχρήσαντο ρημασι. ί Διονὐσιοι γὰρ
δύο γεγόνασιν έμπροσθεν πολὺ τῶν ἑβδομηκοντα τῶν καθελόντων τὸν Σαμοσατέα· τού-
των ό μὲν τῆς 'Ρωμης, ό δὲ τῆς 'Αλεξανδρείας ην ἐπίσκοπος. ὰλλὰ τινων αὶτιασαμένων

2 νεί. ορ. οό ιπομοοὶιοο 2 5. 182, 4 5 Ρτον. 25, 2 .ι 5. 245, 5 5 νεΙ. 267, 193. ο Πε: αὶθέ
ἱὶζιτ ὰίο Οτμρρο ι.ιι:ι;ι Βωίὶίιιε 2ι.ι 16Π. Εε Ι12.ι:ι‹ὶοΙτ εὶοὶτ ὶτίοτ ιιιοὶιτοοὶτοίτιὶίοὶι μαι αίο Ετὶκὶὲτμμε νομ
558, νοτι ιὶοι· Ηὶὶειτὶιιε ὶαοτίοὶττοε, αο ὶ:ι.ίοι· ΑτΙ12.ι:ι. είοὶ: ο.ι.ι8ό.τίζιοὶε.ὶίοΙ·ι ειμί οίειομ Βτὶοἱ ὶ:ιο2ίοΒί:, εὶοι· μει.οὶ:ι ἀοι:ι:ι
Ζομετιίε όοε Ηίὶατὶμε εὶο ενο. 18 Τὶὶοεοιτι εοεοιι όμοοόσιος υειτοι· Βο2ι.ι5ι:ιε.Ιιωο οιιί όίο Ξντιοαο Βοεομ Ραιιὶ
ν. Βοιποοειτο ι.ιι:ι‹:Ι όὶο οὶοομίεοὶιο $γ·ι:οόο οιιεὶιίοὶε. Ιιὶπιιοτὶιίρ ίεε οε Ικοίειοοννοεο 2νιι·ίι:ιεοειό, όίο Ποεὶοειιμε
εὶοε Αεὶαειμ. ὶιὶοτ ιτιίε όοιπ Ὁοὶαιιπιοτιτ νομ 558 2ι.ι νοτϋίιιεὶοο, εὶο Οοοτε ν. Ι.ειοι·1ίοοει Ερίρὶι. 75, Ι2, 5 (ΙΙΙ
285, .ςΕ.) 559 ομοὶα τιοοὶι ἀειε ὁμοούσιος ειιιε ὰοτ Βἰτιιοτίοτι όοε Κειιτιρἱοε Βοεοει Ροιιὶ 2ι.ι οι·Ι‹.ὶΞ.ι·οι:ι ειιοὶατ.
Ζννὶεοὶιοει Ατὶαοιι. Ιὶοίοτειέ Βίοι· μπα εὶοι· ιὶμτοὶτ Ηίὶειτὶμε ὶ:›ο2ομἕι:οι:ι Ει·Ι‹.ὶ5.ι·ι.ιι1ε νομ 5 58 ὶσοοτοὶιτ οί.ι:ι ἀιιτοὶα ὸίο
Ροτεοτιοτι ιιιτιό όίο 52ι:Ιιο Βοἔοϋοειοι· Ζιιεοι::ιι:μοι·.ιὶ:ι2.ι:ιε, ίο εὶοι· Ροιτιτ είπα εὶὶο Βίίῖοι·ορ2ο.μ αὶοὶὶτ 2μ ὶιὶ›οι·εοΙ:ιοι:ι
- Ηίὶειτὶμε εὶο εγτι. ΒΙ (Π 5ο9 Β Μοἔοί): εοοιιειοὶο αιιοηιιο ἰεὶ οἀαὶἐὶίετίε, σμοα ροετοο ειοεὶειεί, ομειτ Ρειμὶμε
$ο.ι:μοεει.ὶ:οι.ιε ὶὶειοτοὶίομε ρεομμμείετιιε οεὶ, οὶεὶοειτ ὶιοιτιομείοτι τορι.ιὸ.ίεινοι·ί.ι:ιί:: σμίει Ρο: Παμε ι.ιι:ι.ίιιε οοεομϋοο
ι:ιι.ιι1οι.ιρειτίοι·ιοι:μ εοὶἰὶειτμιια ατομο ιιι:ι.ίοι.ιι:ι:ι είὶαί οαειο Ρεὶτοερ οί: §Ι.ίι.ιι:ι:ι ρτειοαίοειὶαειτ 28 70 Τοὶὶειοὶιιτοοτ:
8ο, εο Ηίὶοτίμε εὶο ενο. 86 (ΙΙ 515 Α Μο.Ηοί); 18ο, εο Βειείὶὶμε ι:ιιοι1ειοὶ:ιι.ιε 451 (Αοέει οοιτο. οοο. Ι 1, 5
Ξ. 7, 2ο 5οΙτννειιτ2) 29 νρὶ. Ατὶιειει. αο εοτιέ. Πίορ. π5, 1. 2 (8. 55, 12 Νότο) ιιειιὶ Ορίὶ2, Ωμεμέμὶεομτο-
οιιο ρτοε. το Κίεεορρ Ι..αΙ-ιο, Ι.οι:ιι:ὶοι:ι 1957 8. 45 Π.
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παρα τῷ έπισκόπῷ 'Ρώμης τόν τῆς 'Αλεξανδρείας ἐπίσκοπον ως λέγοντα ποίημα καὶ μὴ
ὁμοούσιον τόν υὶόν τῷ πατρὶ ὴ μὲν κατὰ `Ρὼμην σύνοδος ὴγανακτησεν, ό δὲ τῆς 'Ρώμης
έπίσκοπος τὴν παντων γνώμην γραφει πρός τόν ὁμὼνυμον έαυτοῦ. κακεῖνος λοιπόν απο-
λογούμενος τό μέν βιβλίον έπιγραφει 'έλέγχου καὶ ὶ ὰπολογίαςὶ. γραφει δέ ταῦτα πρός

6 έκεῖνον·
››Καὶ δι” αλλης έπιστολῆς έγραψα, έν οῖς ὴλεγξα καὶ ό προφέρουσιν έγκλημα κατ, έμοῦ

ιικμεῦδος όν ὡς ού λέγοντος τόν Χριστόν ὁμοούσιον εῖναι τῷ θεῷ. εἰ γὰρ καὶ τό όνομα τοῦτό
ιιφημι μὴ εύρηκέναι μηδ' ανεγνωκέναι που τῶν αγίων γραφῶν, αλλα γε τὰ επιχειρήματα
››μου τὰ έξῆς ὰ σεσιωπὴκασι, τῆς διανοίας ταύτης ούκ αιταδει. καὶ γὰρ ανθρωπείαν γονὴν

10 ιπαρεθέμην δῆλον ως ούσαν όμογενῆ, φἠσας παντως τούς γονεῖς μόνον ἑτέρους είναι τῶν
ιιτέκνων, ότι μὴ αύτοὶ εῖεν τὰ τέκνα, ὴ μὴτε γονεῖς αναγκαῖον ύπαρχειν εὶναι μὴτε τέκνα.
»καὶ τὴν μὲν ατιστολὴν, ὡς προεῖπον, διὰ τας περιστασεις ούκ έχω προκομίσαι· εἰ δί ούν,
ταύτα σοι τα τότε ρήματα, μαλλον δὲ καὶ πασης ανέττεμιμα τό αντίγραφον· όπερ έαν
υεύπορὴσω, ποιὴσω. οίδα δὲ καὶ μέμνημαι πλείονα προσθεὶς τῶν συγγενῶν ὁμοιὼματα·

16 »καὶ γὰρ καὶ φυτόν είπον από σπέρματος ὴ αττό ρί5ης ανελθόν ἕτερον είναι τοῦ όθεν ἐβλασ-
ετησε, καὶ παντως έκείνῳ καθέστηκεν όμοφυές. καὶ ποταμόν από πηγῆς ρέοντα έτερον καὶ
Φσχῆμὰ καὶ όνομα μετειληφέναι· μὴτε γαρ τὴν πηγὴν ποταμόν μὴτε τόν ποταμόν πηγὴν
υλἐγεσθαι καὶ αμφότερα ύπαρχειν καὶ τὴν μέν πηγὴν οὶονεὶ πατέρα εὶναι, τόν δὲ 'ποταμόν
εεῖναι τό ἐκ τῆς πηγῆς γεννὼμενον.‹‹ οῦτως εῖρηκεν ὁ έπίσκοπος.

20 Εῖπερ ούν μέμφεταί τις τοῖς έν Νικαία συνελθοῦσιν ὡς εἰρηκόσι παρὰ τα δόξαντα τοῖς
πρό αύτῶν, ό αύτός μέμψαιτ' αν εὶκότως καὶ τοῖς έβδομὴκοντα, ότι μὴ τὰ τῶν πρό αύτῷν
έφύλαξαν· πρό αύτῶν δὲ ὴσαν οἱ Διονύσιοι καὶ οὶ έν "Ρώμη τό τηνικαῦτα συνελθόντες
ἐπίσκοποι. αλλ' ούτε τούτους οῦτε έκείνους όσιον αἰτιασασθαι· παντες γὰρ έιτρέσβευον
τὰ Χριστοῦ καὶ παντες σπουδὴν ἑσχὴκασι κατα τῶν αἱρετικῶν, καὶ οί μὲν τόν Σαμοσατέα,

26 οὶ δὲ τὴν αρειανὴν αῖρεσιν κατέκριναν. όρθῶς δέ καὶ ούτοι κακεῖνοι καὶ καλῶς πρός τὴν
ὐποκειμένην ύπόθεσιν γεγραφασι. καὶ ὥσπερ ό μακαριος απόστολος ὶὶῦωμαίοις μὲν
έπιστέλλων έλεγεν· ››ὁ νόμος ττνευματικός ἐστι‹‹ καὶ »ό νόμος αγιος καὶ ὴ έντολὴ αγία καὶ
δικαία καὶ αγαθη‹‹, καὶ μετ' όλίγον· »τό γὰρ αδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ῷ ὴσθένει‹‹, Ἑβραίοις
δὲ έγραφεν· ››ό νόμος ούδένα τετελείωκε‹‹, καὶ Γαλαταις μέν· ››ἐν νόμῷ ούδεὶς δικαιοῦται‹‹,

80 Τιμοθέῳ δὲ ότι ››καλός ό νόμος, έαν τις αύτῷ νομίμως χρῆται‹‹, καὶ ούκ αν τις αὶτιασαιτο
τόν αγιον ὡς ἑναντία καὶ μαχόμενα γραφοντα, αλλα καὶ μαλλον θαυμασειεν αρμο5όντως
πρός ὲκὰστους ἑττιστέλλοντα, ίνα οὶ μέν ὶ 'Ρωμαῖοι καὶ οἱ αλλοι μαθωσιν από τοῦ γραμ-
ματος ὲττιστρέφειν εὶς τό πνεῦμα, οὶ δέ Ἑβραῖοι καὶ Γαλαται παιδευθῶσι μὴ εἰς τόν νόμον,
αλλ' είς τόν κύριον τόν δεδωκότα τόν νόμον έχειν τὰς έλπίδας, οῦτως εἰ αμφοτέρων τῶν
συνόδων οἱ πατέρες διαφόρως ἑμνημόνευσαν περὶ τοῦ όμοουσίου, ού χρὴ παντως ὴμας
διαφέρεσθαι πρός αύτούς, αλλα τὴν διανοιαν αύτῶν έρευναν, καὶ παντως εύρὴσομεν
αμφοτέρων τῶν συνόδων τὴν όμόνοιαν. οὶ μέν γὰρ τόν Σαμοσατέα καθελόντες σω-
ματικῶς έκλαμβανοντες τό ὁμοούσιον τοῦ Παύλου σοφί5εσθαί τε θέλοντος καὶ λέγοντος·
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6 Πίοεοε Βίοτις×ε2ὶτατ δτίτιετ Ατὶτοιτ. εὶο εοτ1τ.Βίστι. 18 (Ξ. 59, 5Εῖ., νεὶ. όοτὶ: όίο Νοτοτι) μαα όο ιὶοετ. 25,
4-5 (5. 21, τ6) όοί, ϋδτίεομε ίι:ι εὶο αοοτ. ὶι:ι αοτιτ εὶοίοὶτομ Πιτιίειμη ινὶο ὶ:ι.ίοτ 27 Β.ι21.7, 14; Και.
7, 12 28 Κτι1.δ, 5 29 Ηοὶστ. 7, 19; ῦειὶ. 5, 11 5ο Ι. Τίττι. 1, Β 583. νεί. αὶο
Ξ. 268, 16Εἱ. Νοεο 2μεο2ο¿·οτιο Ξτοὶὶο οιιε Ηίὶοτίμε. Βοτειοι· όο εγι1.68 (ΙΙ 5ο1 Α Μειὶῖοὶ): οετ ρτεοτοτοει
οιτοτ Ιπίο τοτὶτἰμε, με οιιιτι ι1ι:ιίι.ιε ειιὶ:ετει.ι:ιὶ:ὶει.ο ρετοτ οτ Ειὶίυε οεεο εὶὶοετιιτ, εί,ε,×ι1ίΙ·ὶο.2τ·ί οκίετίτμοτιιτ ομό-

ΒΚΡΟ Β 2 (57/58 σωματικῶς - Ξ. 27ο, 5 Σαμοσατέως › 2)
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®εὶ μὴ έξ ανθρωπου γέγονεν ό Χριστός θεός, ούκοῦν όμοούσιός ἐστι τῷ πατρὶ καὶ αναγκη
τρεῖς ούσίας είναι, μίαν μέν προηγουμένην, τὰς δὲ δύο έξ έκείνης', διὰ τοῦτ' εὶκότως
εύλαβηθέντες τό τοιοῦτον σόφισμα τοῦ Σαμοσατέως εὶρὴκασι μὴ είναι τόν Χριστόν
ὁμοούσιον· οὐκ έστι γὰρ οῦτως ό υὶός πρός τόν πατέρα ως ἐκεῖνος ένόει· οἱ δὲ τὴν αρειανὴν
αίρεσιν αναθεματίσαντες, θεωρήσαντες τὴν πανουργίαν τοῦ Παύλου, καὶ λογισαμενοι μὴ 6
ούτως καὶ έπὶ τῶν ασωματων καὶ μαλιστα έπὶ θεοῦ τό ὁμοούσιον σημαίνεσθαι γινώσκοντές
τε μὴ κτίσμα, αλλ' έκ τῆς ούσίας γέννημα είναι τόν λόγον καὶ τὴν ούσίαν τοῦ πατρός
αρχὴν καὶ ρί5αν καὶ πηγὴν είναι τοῦ υίοῦ καὶ αύτοαληθὴς όμοιότης ὴν τοῦ γεννὴσαντος,
ούχ ὡς έτεροφυὴς ὶῶσπερ ὴμεῖς ἐσμεν, χωρι5όμενός έστι τοῦ πατρός, αλλ' ως έξ αύτοῦ
υὶός αδιαίρετος ύπαρχει ὡς έστι τό απαύγασμα πρός τό φῶς, έχοντες δὲ καὶ τὰ τῶν 10
περὶ Διονύσιον παραδείγματα τὴν πηγὴν καὶ τὴν περὶ τοῦ όμοουσίου απολογίαν, πρό
δὲ τούτων τὴν τοῦ σωτῆρος ἐνοειδῆ φωνὴν, ιιὲγω καὶ ό πατὴρ έν ἐσμεν‹‹ καὶ ι›ὁ έωρακως
έμὲ ἐώρακε τόν πατέρα‹‹, τούτου ένεκα: εὶκότως εἰρὴκασι καὶ αύτοὶ ὁμοούσιον τόν υίόν.
καὶ ῶσπερ, καθα προεῖπον, ούκ αν τις αὶτιασαιτο τόν απόστολον, εὶ περὶ τοῦ νόμου
”Ρωμαίοις μέν οῦτως, Ἑβραίοις δὲ ούτως έγραψε, τόν αύτόν τρόπον οῦτε οὶ νῦν τοῖς 15
προτέροις έγκαλέσαιεν βλέποντες αύτῶν την έρμηνείαν, οῦτε οἱ πρότεροι τούς μετ' αύτούς
μέμτμαιντ' αν όρῶντες τὴν ἑρμηνείαν αύτῶν καὶ τὴν χρείαν δι' ὴν οῦτως έγραψαν περὶ
τοῦ κυρίου. καὶ γὰρ καὶ τὴν αἰτίαν έκαστη σύνοδος εύλογον έχει δι” ὴν οἱ μὲν οῦτως,
οί δέ οῦτως είρὴκασιν. έττειδὴ γὰρ ό Σαμοσατεύς έφρόνει μὴ είναι πρό Μαρίας τόν
υὶόν, αλλ' απ” αύτῆς αρχὴν έσχηκέναι τοῦ είναι, τούτου ένεκεν οἱ τότε συνελθόντες 20
καθειλον μὲν αύτόν καὶ αίρετικόν απέφηναν, περὶ δὲ τῆς τοῦ υὶοῦ θεότητος ὰπλούστερον
γραφοντες ού κατεγένοντο περὶ τὴν τοῦ όμοουσίου ακρίβειαν, αλλ' οῦτως ὡς ὲξειλὴφασι
περὶ τοῦ όμοουσίου εὶρὴκασι. τὴν φροντίδα γὰρ είχον πασαν, όπερ έττενόησεν ό Σαμο-
σατεύς ανελεῖν καὶ δεῖξαι πρό παντων είναι τόν υὶόν καὶ ότι ούκ έξ ανθρωπων γέγονε
θεός, αλλὰ θεός ῶν ένεδύσατο δούλου μορφὴν ί καὶ λόγος ῶν γέγονε σαρξ, ως είπεν ό
”ὶωαννης καὶ οῦτω μὲν κατὰ τῆς βλασφημίας Παύλου πέπρακται. έιτειδὴ δὲ καὶ οὶ
περὶ Εύσέβιον καὶ 'Άρειον πρό χρόνων μὲν είναι τόν υὶόν έλεγον, πειτοιῆσθαι μέντοι
καὶ ένα τῶν κτισματων αύτόν έδίδασκον, καὶ τό έκ τοῦ θεοῦ ούχ ως υὶόν έκ πατρός
γνὴσιον ὲτίστευον, αλλ' ως τὰ κτίσματα, ούτω καὶ έπ' αύτοῦ τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ είναι
διεβεβαιοῦντο, τὴν τε τῆς όμοιὼσεως ένότητα τοῦ υίοῦ πρός τόν πατέρα ούκ έλεγον
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ετειοτὶει ρτὶοτ, σιιοπι ίοτοτ εο είιιο Ρατοε Ιτεδοοατ, ειο εἰ ττοε τοε εοτττιο εὶετιὶίῖεοτ, ειιδεταμτὶεττι ιιτιειτιτ οτ
αμοε ι1ι:ιίι.ιε εμδετεοεὶοο νοίιιὶ: οοίτοτοαοε. Εοοτιτὶει 82 (5ο9 Β): αιιίε οτιίττι εειτιοο τι:ιοι:ι°τ.ίε έοττὶετμ
εμοετειοτίειτιτ, σμοο οί: ροὶατ οτ αίὶο οοιτιιπιιειίε είε, ρτοοεὶὶοοὶσίε? ι.ιοΙ σιιίε εοοιιιταιιιττ Ξαττιοειατομιτι ίτι Οίττίετο
τοτιετμε οτ ίὶὶὶιιμτ εοαίοεειιε εε ροττοττι, σιιοό Οὶτιτετμε ίι:ι εο είδί οτ ρειτοτ οτ Ειίίιιε είε οοιτὶὶτοδίτιιτ? _ Εοοἱε,
Ρουὶ ν. δειττι. Ξ. 149 Ε. ὶιοὶ: τοὶτ Βοοίτὶ: αατειμί ίιίτιεοινὶοεοτι, εὶειβ Αὶ.ὶ·ι. ιιίείτὶ: εοτιαιι ϋδοτ Ρ. ν. Ξ. ι.ιτιτο1τὶοὶ:ιτοὶ:
ίεε, αε. εὶὶο ίσοεεοτ ἰτιἱοττιτὶοιτο ορ. Ξίτττιίοιὶεὶε δοὶ Ηίὶοτίυε αεε όμοούσιός ίὶὶτ Ραιιὶ ομεότὶὶοίτίίοὶα ί:ο2οι.ιεὶ:
δα. Η.ί.ὶο.ι·ὶιιε αο εχει. 85 (51ο Α/Β): ὰίερὶίεοε ομίσιιοτιπ ίτι ενειοαο Νίοοομο Ι:ιοπ1οι.ιεἰοι:ι οεεο εμε-
οορὶπιτιτ? ὶ:ιοο εί οιιί εὶὶερίίοοτ, ρὶαεοειτ ειοοοεεο οετ, σμοεὶ οί: Ατίεμιτὶε είε οοεειτμτιτ. 1:ιο5ειὶ:ι.ι1:α οι:ι.ίι:τι ίαοίτοο
οοὶ: Ιτοαισμεἰοτι, μο οκ ευίαοταοὶίο όοἰ Ρειὶττίε αοιιε Ειίὶιιε τιειτιιε, εοα εοομαεὶιιιτι οτοοεμιπε οκ μ.ίΙ·ιί.ὶο οοτιαίεμε
ρτεεαίοετοτιετ 11 5. 269, 17 12 ]οΙτ. 1ο, 5ο 12ἱ. ῖοίτ. 14, ο 1ο νεί. Ι.οοἱε 2.. 2. Ο. 8. 254.
Ιοί: Ιεοιιτι αίεε Ζομετιίε τιἰοίτὶτ μτιίσοείίιτεὶ: νοτννοτίοπ, ννοι:μ:ι ειμοὶτ 2ι.ι2ι.ιεοίσοι1 ίεε, εὶαδ Ατίιαο. Ροιιί τι.ίοὶ:ιὶ:
νοτεεοιτόοτι Ιτειτ. Ποοὶτ Ιιοτ είοίτι Ρουί ίαττι:ιοτΙ:.ί.ι:ι ννὶο δοί Ι.οοίε Ξ. 551, 8-12 ἕοεμίὶοτὶ: 25 νεί.
ΡΙ:ιί1. 2, 7; ῖοίτ. 1, 14

ΒΚΡΟ Β 2 (Β καὶ3 - το φῶς › 2) 1δ καὶ γὰρ- 26 'ίωαννης = δονοτμε (δον.) Ατιεὶοοίτοειμε, ί.ίὶ:ι. ο.
Οτεειτττι. ΠΙ 27 (ΩΒΟΟ Ξοτίρέ. αντὶ Ιν 6 Ξ. 76, 27Η. Ι.οοοι1)

2 τας] τα Ρ 4 υὶός -ί- όμοούσιός 2 5 11εεὶ:ι Παύλου Βειεμι· νοα σει. 5 Βιιοίιετ. Β 7 ούσίας -ί- τοῦ
πατρός 2 11 περὶ! -ί- τόν 2 15 καὶ › 2 17 μέμψοιτ' Η 18 καὶ: › 2 δεν. | ἑκαστηεσύνοδος
2 δον. ἑκαστης συνόδου ΒΚΡΟΕ 22/25 αλλ' _ εὶρήκασι › 2 25 απερ δον. 26 μέν -ί- τα 2
29 γνὴσιον > 2 ¦ τα κτίσματα] έπὶ τῶν κτισματων 2
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κατὰ τὴν ούσίαν ούδέ κατὰ τὴν φύσιν, ὡς έστιν υὶός όμοιος πατρί, αλλα δια τὴν συμ-
φωνίαν τῶν δογματων καὶ τὴς διδασκαλίας, αλλα γὰρ καὶ απεσχοίνι5ον καὶ απεξενοῦντο
παντελῶς τὴν ούσίαν τοῦ υὶοῦ από τοῦ πατρός έτέραν αρχὴν αύτῷ τοῦ είναι παρα τόν
πατέρα έττινοοῦντες καὶ εἰς τα κτίσματα καταφέροντες αύτόν, τούτου χαριν οὶ έν Νικαία

ει συνελθόντες θεωρήσαντες τὴν πανουργίαν τῶν ούτω φρονούντων καὶ συναγαγόντες έκ
τῶν γραφῶν τὴν διανοιαν λευκότερον γραφοντες εἰρὴκασι τό ὁμοούσιον, ίνα καὶ τό
γνὴσιον αληθῶς έκ τούτου γνωσθη τοῦ υὶοῦ καὶ μηδέν κοινόν ῆςη πρός τοῦτον τα
γενητα. ὴ γαρ της λέξεως ταύτης ακρίβεια τὴν τε ύπόκρισιν αύτῶν έαν λέγωσι ί τό
έκ τοῦ θεοῦ ρητόν, διελέγχει καὶ πὰσας αύτῶν τὰς πιθανότητας, έν αίς ύφαρπα5ουσι

ιο τούς ακεραίους, έκβαλλει. παντα γοῦν δυναμενοι σοφί3εσθαι καὶ μεταποιεῖν ὡς θέλουσι,
ταύτην μόνην τὴν λέξιν ως διελέγχουσαν αύτῶν τὴν αῖρεσιν δεδίασιν, ὴν οὶ πατέρες
ῶσπερ έπιτείχισμα κατὰ πασης ασεβοῦς έπινοίας αύτῶν ῆραιμαν.

Πεπαύσθω τοίνυν πασα φιλονεικία καὶ μηκέτι προσκόπτωμεν ὴμεῖς, εἱ διαφόρως
ἐξειλὴφασιν αὶ σύνοδοι τὴν τοῦ όμοουσίου λέξιν. έχομεν γὰρ εἰς απολογίαν εύλόγους
περὶ αὐτῶν αὶτίας, τας προειρημένας μέν, καὶ ταύτην δέ. τό αγέννητον εὶ καὶ μὴ παρὰ
τῶν γραφῶν τοῦτο μεμαθὴκαμεν (ούδαμοῦ γαρ αγέννητον τόν θεόν εῖρὴκασιν αὶ γραφαί),
όμως έπειδὴ καὶ πολλοὶ τῶν δοκούντων έμνημόνευσαν τοῦ όνόματος, φιλοπευστὴσαντες
έγνωμεν ότι καὶ τοῦτο τό όνομα διαφορα έχει τὰ σημαινόμενα. καὶ οἱ μέν τό όν μέν,
μὴτε δὲ γεννηθέν μὴτε όλως έχον τόν αῖτιον λέγουσιν αγέννητον, οί δέ τό ακτιοτον.
ῶσπερ οῦν τούτων οῦτω σημαινομένων, εί μέν τις αποβλέπων εὶς τό πρότερον σημαινό-
μενον τό 'μὴ έχον τόν αῖτιον” έλεγε 'μὴ είναι αγέννητον τόν υὶόν“, ούκ αν κατηγόρει
βλέπων έτερον βλέποντα είς τό μὴ είναι ποίημα μηδὲ κτίσμα, αλλ' αίδιον γέννημα καὶ
λέγοντα αγέννητον τόν υὶόν· αμφότεροι γαρ 'πρός τόν ίδιον σκοπόν ὁρῶντες καλῶς
εὶρήκασιν· οῦτως εί καὶ τῶν πατέρων οῖ μὲν ούτως, οὶ δέ οῦτως είρὴκασι περὶ τοῦ ὁμο-
ουσίου, μὴ φιλονεικῶμεν ὴμεῖς, αλλ' εύσεβῶς τὰ παρ' αύτῶν δεχὡμεθα, έως μαλιστα τὴν
σπουδὴν είχον εὶς εύσέβειαν.

,ὶγνατιος οῦν ό μετὰ τούς αποστόλους έν Ἄντιοχεία καταοταθεὶς έπίσκοπος καὶ
μαρτυς τοῦ Χριστοῦ γενόμενος γραφων περὶ τοῦ κυρίου εῖρηκεν ››είς ίατρός έστι, σαρκικός
καὶ πνευματικός, γενητός καὶ αγένητος, έν ανθρῶπῳ θεός, έν θανατῳ 5ωὴ αληθινη, καὶ
έκ Μαρίας καὶ έκ θεοῦ. ‹‹ τινές δέ καὶ τῶν μετὰ 'ὶγνατιον διδασκαλοι καὶ αύτοὶ γραφουσιν
››έν τό αγένητον ό πατὴρ καὶ είς ό έξ αύτοῦ υὶός γνὴσιος, γέννημα αληθινόν, λόγος καὶ
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1 δια τὴν συμφωνίαν: Ιεειμττι 2ι.ι.1 Ζοίτ νοτι Νὶοαο. ἕορταρτ. Βίο Γοιτειοὶ Βτιόοτ εὶοίτ ί.ι:ι αοεα δνττιδοί νοτι
541, 5. 24ο, 55 5 = εὶο όοοτ. 2ο, 5 (Ξ.17, 7Η.) 16 νεί. Ερίρὶτ. 75, το, 1 (ΙΙΙ 2ο1, 51) 18 Ποτ
Αὶ:εοὶ:ιιτ.ίὶ:ὶ: ίὶδοτ είὶο νοτεοὶτίοαοτιοτι Βοαοιιτιιιτἕομ νομ αγέννητος εοίιότὶ: εοοίαίἰοίι 1ι.ίεΙ1ί: 2ι1ι:ι:ι Τὶτοττιε. Βο
εὶοοτ. 28 ι.ιι:ια Ρ2.1α.ὶΙοΙοι:ι εὶοεὶ ι·ι.ίοΙ;ιτ ὶ±οι·ε1ι2ι.ι2ίοΙ1οι:ι το νεί. Αὶοχε-ιπαοι· Πτὶτ. 14, 46 (ΙΙΙ 27, 1): πισ-
τεύομεν . . . εὶς μόνον αγέννητον πατέρα, ούδένα τοῦ είναι αύτῷ τόν αῖτιον έχοντα. Ζιι αοι· 2. Βοίὶοὶεὶοα
νεί. Αετοτίιιε δεί Ατμειιὶ. οτ. Ι. ο. Ατὶειτ. 5ο (Μίετιο 26, 76 Α): αγένητον είναι τό μὴ ποιηθέν, αλλ' αεὶ όν
28 Ιειτειέίιιε εεί Ερὶτοε. 7, 2 51 Ποτ 8212 εοὶ:2ὶ: όίο τ1·ί.ο1έ21-ίεοίτο Κοοετονοτεο νοτειιιε, ίεε όαίτοτ τνοίτὶ
οίιτο Βοι11ῖ1ιὶε2οο2 αοα ΑτΙ1ε.ιτ. Ο1. Ι. ο. Ατὶειι. 51 (Μίεαο 26, 76 Ο): εὶ αγένητος ό θεός, ού γενητὴ, αλλα
γέννημα έστιν ὴ τούτου εὶκων, ῆτις έστὶν ό λόγος αύτοῦ καὶ ὴ σοφία. νεί. Πτὶτ. 14, 448. (ΠΙ 26, 25υ.)
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σοφία τοῦ πατρός.‹‹ εὶ μὲν οῦν καὶ πρός τούτους έναντίως διακείμεθα, έστω καὶ πρός
τὰς συνόδους ὴμῖν ὴ μαχη· εἰ δὲ τὴν έν Χριστῷ πίστιν αύτῶν ί γινώσκοντες πεπείσμεθα ότι
καὶ ὁ μακαριος Ἰγνατιος όρθῶς έγραψε γενητόν αύτόν λέγων δια τὴν σαρκα (ό γαρ
Χριστός σὰρξ έγένστο), αγένητον δέ, ότι μὴ τῶν ποιηματων καὶ γενητῶν έστιν, αλλ'
υὶός έκ πατρός, ούκ αγνοοῦμεν δὲ ότι καὶ οἱ εὶρηκότες έν τό αγένητον τόν πατέρα λέγοντες ε
ούχ ὡς γενητοῦ καὶ ποιὴματος όντος τοῦ λόγου ούτως έγραψαν, αλλ' ότι μὴ έχει τόν
αῖτιον· καὶ μᾶλλον αύτός πατὴρ μέν έστι τῆς σοφίας, τα δὲ γενητα παντα ἐν σοφία
πατοίηκε· διὰ τί μὴ καὶ τούς πατέρας τούς τε τόν Σαμοσατέα καθελόιττας καὶ τὴν αρειανὴν
αῖρεσιν στηλιτεύσαντας εἰς εύσέβειαν συναγομεν, αλαιὰ διαστέλλομεν ανα μέσον αύτῶν
καὶ ού μαλλον όρθῶς περὶ αύτῶν φρονοῦμεν; ότι κακεῖνοι, καθαπερ είπον, πρός τό σόφισμα ιο
τοῦ Σαμοσατέως καὶ τὴν έρμηνείαν αύτοῦ τὴν διανοιαν έχοντες έγραψαν· 'ούκ έστιν
όμοούσιος', καὶ ούτοι δὲ καλῶς νοὴσαντες εὶρὴκασιν ὁμοούσιον είναι τόν υὶόν. καὶ
γαρ καγὼ τοιαῦτα μὲν νοῶν περὶ τῶν εύσεβούντων εἰς τόν Χριστόν δι” όλίγων έγραψα,
εἰ δέ δυνατόν ὴν εύπορῆσαι καὶ τῆς έπιστολῆς ὴν λέγουσιν έκείνους γηραφέναι, ὴγοῦμαι
πλείους εύρεθὴσεσθαι τὰς προφασεις, δι' ας ὴναγκασθησαν οῦτω γραψαι οἱ μακαριοι ιε
έκεῖνοι. δεῖ γαρ ὴμας καὶ πρέττει τοιαῦτα φρονεῖν τοιαύτην τε σώ3ειν αγαθ·ὴν συνείδησιν
πρός τούς πατέρας, εῖγε μὴ νόθοι τυγχανομεν, αλλ' έξ αύτῶν έχομεν τας παραδόσεις
καὶ παρ, αύτῶν τὴν τὴς εύσεβείας διδασκαλίαν.

Τοιαύτη μέν οῦν ὴ διανοια τῶν πατέρων λεγέσθω καὶ πιστευέσθω. φέρε δὲ καὶ
μετ' αύτῶν παλιν έξετασωμεν τό πραγμα πραως καὶ μετα συνειδὴσεως αγαθῆς μνημο- 2ο
νεύσαντες καὶ τῶν προειρημένων, εἰ μὴ τῷ όντι δείκνυνται καλῶς φρονήσαντες οί έν τη
Νικαία συνελθόντες ίέπίσκοποι. εὶ μέν ποίημα έστιν ό λόγος καὶ αλλότριος τὴς τοῦ
πατρός ούσίας, ῶοτε καὶ χωρί5εσθαι αύτόν από τοῦ πατρός τῷ έτεροφυεῖ χωρισμῷ,
ούκ αν εῖη όμοούσιος τῷ πατρί, αλλα μαλλον όμογενὴς τη φύσει τοῖς ποιὴμασι, καν
ύπερβαλλη τη χαριτι· εἰ δέ όμολογοῦμεν μὴ είναι αύτόν ποίημα, αλλα γνὴσιον έκ της 26
ούσίας τοῦ πατρός γέννημα, ακόλουθον αν είη καὶ αχωριοτον αύτόν είναι τοῦ πατρός
όμοφυῆ όντα δια τό έξ αύτοῦ γεγεννῆσθαι. τοιοῦτος δέ ῶν εὶκότως καὶ όμοούσιος αν
λέγοιτο. έπειτα εὶ μὴ έκ μετουσίας έστὶν ό υὶός, αλλα τη ούσία λόγος ἐστὶ καὶ σοφία τοῦ
πατρός, ὴ δέ ούσία αύτη τῆς ούσίας ·πἦς πατρικῆς έστι γέννημα καὶ όμοιότης αύτῆς ῶσπερ
καὶ τό απαύγασμα τοῦ φωτός· λέγει δὲ ό υὶός »έγὼ καὶ ό πατὴρ έν έσμεν‹‹ καὶ »ό έμὲ το
έωρακὼς ἐώρακε τόν πατέραιι· πῶς δεῖ νοεῖν ταύτας τας φωνας; ·ὴ πῶς αύτὰς έκλαμ-
βανοντες σὼσομεν τό έν είναι 'τόν πατέρα καὶ τόν υὶόν; εί μέν οῦν τη συμφωνία
τῶν δογματων καὶ τῷ μὴ διαφωνεῖν πρός τόν πατέρα, ῶς οἱ 'Αρειανοὶ λέγουσι, φαῦλος

6 νεί. Αὶοκααεὶοτ ία αοεα οαοα Ξ. 271, 19 Νοτο 2ίτίο1τοα 8212 14 Οοι:αοί.ατ ίεε εὶοτ Βτίοί εὶοτ δναοαο
νοα 268; λέγουσιν: αίο Ξγαοόαὶοα νοα δί.τι:ι:ιίι.ιιτι 558 νεί. Ξ. 268, 16 19Β”. ο. 48-54 ροείίτίνο Βατίοἕααε
ίὶίσοτ ααα όμοούσιός 2518. Ηίίοττμε αο ενα. 88 (Π 514 Α Μειίἱοί) εὶοααίοιτ: εο: Ηοταοιιείοα ίατοίίίεο
οκ αοο όοαατ, αοα ‹:ὶίε.εί.α:ιίΙὶε οεεοατίαο, αοα αίνίεατα, εοεὶ ααταττι οτ οετ ίαααεοίδίίίε αοί ειιρεταατία οοαεοαίταιτι
ία ίὶίίο εοοιιααααι είταίίίτααίαοατ ααίεοαίτατα ααείνὶτατοια 27 όμοφυὴς: νεί. Βίοαγε ν. Αὶοκ. ὶιιοί Ατίιαα. αο
εοατ. Βίοα. 18, 2 (3. 59, 8 Νότο). Ατααα. οτ. Ι. ο. Α.ι·ῖ2α. 58 (ΜίΒαο 26, 155 Β): έτερογενὴς αρα καὶ έτεροού-
σιός έστιν ό υὶός τῶν γενητῶν καὶ μαλλον τῆς τοῦ πατρός ούσίας ῖδιος καὶ όμοφυὴς τυγχανει 29 νεί.
Ααογτα 558: Ερὶρα. 75, 1ο, 9 (ΙΙΙ 282, 68.): φανερόν γαρ ότι τἦς 5ωης τἦς έν τῷ πατρὶ νοουμένὴς ούσίας
σημαινομένης καὶ της Ξωῆς τῆς τοῦ μονογενοῦς τῆς έκ τοῦ πατρός γεγεννημένης ούσίας νοουμένης, τό υοῦτωςι
(]οα. 6, 57) τὴν όμοιότητα τῆς ούσίας πρός ούσίαν σημαίνει 5ο ]οα. 1ο, 5ο; ]οΙ1. 14, 9 52 νεί.
5. 249, 55 _- Βίο εὶοίοίτο Ατἕιιααοαέαέίοα: οτ. ΙΙΙ. ο. Ατίαα. 1ο (Μίεαο 26, 541 ΑΠ.)
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ό τοιοῦτος νοῦς. καὶ γαρ καὶ οὶ αγιοι καὶ μαλλόν γε αγγελοι καὶ αρχαγγελοι τὴν τοιαύτην
έχουσι πρός τόν θεόν συμφωνίαν καὶ ούδεμία παρ' αύτοῖς έστι διαφωνία. ό γὰρ δια-
φωνὴσας διαβολος έθεωρὴθη πίτιτων έκ τῶν ούρανῶν, ὡς είπεν ό κύριος. ούκοῦν εὶ διὰ
τὴν συμφωνίαν έν έστιν ό πατὴρ καὶ ό υὶός, είη αν καὶ τῶν γενητῶν τα συμφωνοῦντα
ούτω πρός τόν θεόν καὶ εῖποι αν έκαστος· νῇκὼ καὶ ὁ πατὴρ έν έσμεν‹‹. εἰ δέ τοῦτο
ατοπον· ατοπον γαρ έστιν αληθῶς· αναγκη λοιπόν κατὰ τὴν ούσίαν νοεῖν καὶ τὴν
υὶοῦ καὶ πατρός ένότητα. τα μέν γὰρ γενητα, καν συμφωνίαν έχη πρός τόν πεποιηκότα,
αλλ' έν κινὴσει καὶ μετουσία καὶ νῷ ταύτην έχει, ὴνπερ ό μὴ φυλαξας έκβέβληται τῶν
ούρανῶν, ό δέ υὶός έκ τῆς ούσίας ῶν γέννημα τη ούσία έν έστιν αύτός καὶ ό γεννήσας
αύτόν πατὴρ.

Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τό ίσα5ον έχει πρός τόν πατέρα ταῖς ένοειδέσι φωναῖς καὶ τα
έπὶ τοῦ πατρός λεγόμενα ταῦτα καὶ έπὶ υίοῦ λέγουσιν αἱ γραφαὶ χωρὶς μόνου τοῦ λέγεσθαι
αύτόν πατέρα. αύτός γὰρ είπεν ό υὶός· ››παντα όσα έχει ό πατὴρ έμα έστι‹‹, τῷ τε
πατρὶ έλεγε· ››παντα τὰ έμὰ σα έστι καὶ τα σα έμα‹‹, οίον τό θεός· ››θεός γαρ ὴν ό λόγος«,
τό παντοκρατωρ· ››ταδε λέγει ό ῶν καὶ ό ὴν καὶ ὁ έρχόμενος ό παντοκρατωρ·‹‹, τό είναι
φῶς· »έγὼ εἰμι‹‹, φησί, »τό φῶς‹‹, τό δημιουργικόν αῖτιον· ››παντα γὰρ δι' αύτοῦ έγένστοιι
καὶ ια βλέπω τόν πατέρα ποιοῦντα, ταῦτα καγὼ ποιῶ‹‹, τό είναι αίδιον· »ῆ τε γαρ
αίδιος αύτοῦ δύναμις καὶ θειό·ιης‹‹ καὶ ››έν αρχη ὴν ό λόγος‹‹ καὶ ιὴν τό φῶς τό αληθινόν,
ό φωτί5ει παντα ανθρωπον έρχόμενον εἰς τόν κόσμον‹‹, τό είναι κύριος· ί ››έβρεξε γαρ
κύριος θεῖον καὶ πῦρ παρα κυρίουιι. καὶ ό μέν πατὴρ φησιν· ›ιέγω κύριοςιι καὶ ››ταδε
λέγει κύριος ό θεός ό παντοκρατωρ‹‹, περὶ δὲ τοῦ υἱοῦ ό Παῦλός φησιν· ››είς κύριος “ίησοῦς
Χριστός, δι' ού τα παντα‹‹. καὶ τῷ μὲν πατρὶ λειτουργοῦσιν αγγελοι, ό δέ υὶός
προσκυνεῖται παρ' αύτῶν· »καὶ προσκυνησατωσαν γὰρ αύτῷ παντες αγγελοι θεοῦ‹‹.
λέγεται δέ είναι καὶ κύριος αγγέλων· ››διηκόνουν γαρ αύτῷ οὶ αγγελοι‹‹ καὶ ››αποστελεῖ
ό υὶός τοῦ ανθρωπου τούς αγγέλους αύτοῦ‹‹, τό τιμασθαι ως τὸν πατέρα· ››ῖνα γαρ‹‹,
φησί, ››τιμῶσι τόν υὶόν, καθως τιμῶσι τόν πατέρα‹‹, τό είναι ῖσα θεῷ· ››ούχ αρπαγμόν
ὴγἠσατο τό είναι 'ίσα ί θεῷ‹‹, τό είναι έξ αληθινοῦ αλὴθειαν καὶ έκ 5ῶντος 5ωὴν ὡς πηγῆς
όντος τοῦ πατρός, τὸ 5ωοποιεῖν τόν υίόν καὶ έγείρειν τούς νεκρούς ῶσπερ ὸ πατὴρ° ούτω
γαρ έν τῷ εύαγγελίῷ γέγραπται, καὶ περὶ μέν τοῦ πατρός γέγρατιτατ ι›κύριος ό
θεός σου κύριος είς έοτιιι καὶ ιθεός θεῶν κύριος έλαλησε καὶ ὲκαλεσε τὴν γ·ῆν«, περὶ δὲ
τοῦ υίοῦ· ››θεός κύριος καὶ έπέφανεν ὴμῖν‹‹ καὶ ››όφθ·ὴσεται ό θεός τῶν θεῶν έν Σιων‹‹.
παλιν τε περὶ μέν τοῦ θεοῦ φησιν ό Ἡσαίας· ››τίς θεός ῶσπερ σύ έξαίρων ανομίας καὶ
ύπερβαίνων αδικίας;‹‹ ό δέ υὶός Θεγεν οίς ῆθελεν· ››αφέωνταί σου αἱ αμαρτίαι‹‹, ότε καὶ

5 νεί. Ι.ο. 1ο, 18 51. νεί. Ετίκὶαιταἕ όοτ δγαοόο νοα Ρειτίε 56ο, Οοίὶ. ειατίειτ. Ρατίε. Α ί (ΟΞΕΙ. 65, 44,
14ίί.): οεαι εοὶαατ είταί1.ίτι.ιεῖίαοαι εὶί5τιειι11 αεὶ ρειττοια ίατοὶὶεἔοατοε, σαεο όοί αοτί είε εεί αοιιτα ιιοτατα, ὶτει αι:
αοα ααίο αίμίαίτατίε, εοα ιιαίταε ίατοίίοἕατιιτ, οαία ιιαίο είε είαετιίατίε, ααίταε ιιοτο εοοιιαόιιτα ααέίαίίατίε μοτί-
τατοιτι ρίοαίεααο αειεοοατίε εὶτ. 8. αιιοὶτ αο αοοτ. 25, 1 (Ξ.19, 14). ]οΙ:ι. 1ο, 5ο 15 ]οὶι. 16, 15
14]οί1.17, 1ο; ]οΙ1. 1, 1 15 Αρα. 1, 8 16 ]οα. 8, 12; ]οί1. 1, 5 17 ]οα. 5, 19; Και. 1, 2ο
18 ]οὶ1. 1, 1. 9 19 Οο1ι.19,24 2ο Αιαοε 5, 15; νεί. Αρα. 1, 8 21 Ι. Εοτ. 8, 6 25 Ηοατ.
1, 6 24 Μι. 4, 11; Με. 24, 51 25 ]οΙ1. 5, 25 26 Ραίὶ. 2, 6 29 Βτα. 6, 4 5ο Ρε. 49, 1
51 Ρε. 117, 27; Ρε. 85, 8 52 Μί. 7, 18 55 Με. 9, 2
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τῶν 'ίουδαίων γογγυ5όντων έργῳ τὴν αφεσιν έδείκνυε λέγων τῷ παραλυτικῷ· ››έγειραι,
αρον τόν κραββατόν σου καὶ ύπαγε είς τόν οίκόν σου‹‹. καὶ περὶ μέν τοῦ θεοῦ Θιεγεν
ό Παῦλος· ››τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αὶωνων‹‹, περὶ δέ τοῦ υίοῦ ό μὲν Δαυὶδ έψαλλεν· ιιαρατε
πύλας οὶ αρχοντες ύμῶν καὶ έπαρθητε, πύλαι αὶωνιοι, καὶ είσελεύσεται ό βασιλεύς τῆς
δόξης‹‹, δέ Δανιὴλ ὴκουσεν· ››ὴ βασιλεία αύτοῦ βασιλεία αῖωνιοςιι καὶ »ὴ βασιλεία
αύτοῦ ού διαφθαρὴσετοιι‹‹. καὶ όλως όσα αν εύροις περὶ τοῦ πατρός λεγόμενα, τοσαῦτα
αν εύροις καὶ περὶ τοῦ υὶοῦ λεγόμενα χωρὶς μόνου τοῦ είναι αύτόν πατέρα, καθαπερ
εῖρηται.

Εί μὲν ούν αλλην αρχὴν ένθυμεῖταί τις καὶ αλλον πατέρα δια τό ίσα5ον τῶν λεγο-
μένων, μανικόν τό ένθύμημα, εἰ δέ διὰ τό έκ τοῦ πατρός είναι τόν υὶόν παντα τα τοῦ πατρός
ῶς έν εὶκόνι καὶ χαρακτῆρι τοῦ υὶοῦ έστι, λογισωμεθα εύμενῶς, εὶ ξένη ούσία τὴς τοῦ πατρός
ούσίας δεκτικὴ τῶν τοιούτων έστί, καὶ εί ό τοιοῦτος έτεροφυὴς καὶ αλλοτριοούσιός έστι,
καὶ ούχ όμοούσιος τῷ πατρί. εύλαβητέον γαρ μὴ τα τοῦ πατρός ῖδια μεταφέροντες έπὶ
τό ανομοιοούσιον αύτῷ καὶ έν ανσμοιογενεῖ καὶ αλλοτριοουσίω χαρακτηρί5οντες τὴν τοῦ
πατρός θεότητα, ξένην μέν αλλην εἰσαξωμεν ούσίαν, δεκτικὴν τῶν τῆς πρωτης ούσίας
ίδιωματων, έντραπῶμεν δὲ ύπ' αύτοῦ τοῦ θεοῦ λέγοντος· ››τὴν δόξαν μου έτέρῳ ού δὼσωιι
καὶ εύρεθῶμεν προσκυνοῦντες τῷ αλλοτρίῷ καὶ νομισθῶμεν είναι τοιοῦτοι, οίοι ὴσαν οί τότε
'ίουδαῖοι ληοντες· ί ››διὰ τί σύ ανθρωπος ῶν ποιεῖς σεαυτόν θεόν‹‹, ότε καὶ τὰ τοῦ ττνεύ-
ματος μεταφέροντες έβλασφὴμουν λέγοντες ότι· ››έν Βεελ5εβούλ έκβαλλει τὰ δαιμόνιαιι.
εἰ δέ τοῦτο απρατές, δῆλον ότι ούκ ανομοιοούσιος αν ί εῖη ό υὶός, αλλα όμοούσιος τῷ πατρί·
καὶ γαρ εὶ τὰ τοῦ πατρός φυσικῶς τοῦ υὶοῦ έστιν, αύτός τε ό υὶός έκ τοῦ πατρός έστι καὶ
δια τὴν τοιαύτην ένότητα τἦς θεότητος καὶ τῆς φύσεως αύτός καὶ ό πατὴρ έν είσι, καὶ τό
έωρακὼς τόν υὶόν έὼρακε τόν πατέρα‹‹, εὶκότως ὲλέχθη παρα τῶν πατέρων όμοούσιος, ού
γαρ έτεροουσἰου τὰ τοιαῦτα έχειν έστί.

Παλιν τε εί, καθα προείπομεν, ούκ έκ μετουσίας έστ ό υὶός, αλλα τα μέν γενητὰ
παντα έι‹ μετουσίας έχει τὴν παρα θεοῦ χαριν, αύτός δέ τοῦ πατρός σοφία καὶ λόγος έστίν,
οῦ μετέχει τα παντα, δῆλον ότι αύτός ῶν τό θεοποιόν καὶ φωτιστικόν τοῦ πατρός, έν
τα παντα θεοποιεῖται καὶ Ξωοποιεῖται, ούκ αλλοτριοούσιός έστι τοῦ πατρός, αλλ' ὁμο-
ούσιος. τούτου γαρ μεταλαμβανοντες τοῦ πατρός μετέχομεν δια τό τοῦ πατρός είναι
ῖδιον τόν λόγον. όθεν εἰ ὴν έκ μετουσίας καὶ αύτός καὶ μὴ έξ αύτοῦ ούσιωδης θεόττις
καὶ εὶκων τοῦ πατρός, ούκ αν έθεοποίησε θεοποιούμενος καὶ ού γὰρ οίόν τε τόν έκ
μετουσίας έχοντα μεταδιδόναι τῆς μεταλὴψεως έτέροις, ότι μὴ αύτοῦ έστιν ό έχει, αλλα τοῦ
δεδωκότος, καὶ ό έλαβε μόγις τὴν αρκοῦσαν αύτῷ χαριν έλαβε. καὶ τὴν αἰτίαν δέ
όμως, δι' ὴν τινες, ὡς λέγεται, παραιτοῦνται τό ὁμοούσιον, έξετασωμιαι αληθῶς, μὴ αρα
μαλλον έκ ταύτης όμοούσιος δείκνυται ό υὶός τῷ πατρί. φασὶ τοίνυν, ως ύμεῖς έγραψατε,
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1 Με. 9, 6 (Μο. 2, 11) 5 Ι. Τίιτι. 1, 17 5/4 Ρε. 25, 7 5 Βεια. 4, 51; Βαα. 7, 14 15/16 Ηίοτ
2ι.ια·ι οτεεοα Μαὶο αοι· Βοετὶα ῖδιὼματα τῆς ούσίας Βο2οαε·ε 16 ]εε. 42, 8 18 ]οα. 1ο, 55 19 Ι.ο. 11, 15
22 νεί. εὶίο οαοα 5. 275, 5ί. Νοεο 2α5ο2ο5οαο 5εοὶ.ὶο, ααα 5. 276, 6. Ζα ένότης τἦς φύσεως: εὶο αοοτ. 24, 1
(8. 20, 4) 25 = οτ. Ι. ο. Ατίαα. 15 (Μίεαο 26, 44 Β) ψ 51 νεί. οτ. Ι. ο. Ατίαα. 59 (Μίετιο 26, 95 Α)
55 Β. 5. όίο οδοα 5. 269, 58 2.τι5ο2οεοαο 5εοΠο ααε Ηίὶατίμε; ία Ροτεεοε2ι1α5 όοε Ζίεαεοε ὶ·ιοίΒε οε (Π 5ο1 Α
Μααοί): ι.ιε εαίιτι οοὶτοτοαοε όαο εααε οε Ιιοτοόίεεε ααεοτίοτ οεε τ:ι.ιίι.ιε είαο εααε οοαοτοεὶοε, ίεο ι111ίι1ε εμὶαεεαα-
είαο ααεοτίοαε εὶιιο ρατοε ροεειιαε αίαοτί οεεο οοαεοτεοε. αεσαία ίεει ααα ειιίιεεειαείει ραετίε οε ίῖιίίί ρταοόίοοεε.
αμε ιιααιτι ειιιί αιιαε αμαομραείοαοε Ιτοὶσοειε εαϋείεεοαεοια είἔαίαοαε; αμε αίνίεατα αααττι ειιειεεειαείατα, αααε
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μὴ χρῆναι λέγειν ὁμοούσιον τόν υὶόν τῷ πατρὶ, ότι ό λέγων ὁμοούσιον τρία λῇκει, ούσίαν
τινα προυποκειμένην καὶ τούς έκ ταύτης γεννωμένους όμοουσίους είναι. καὶ έπιλέγουσιν·
“έαν οῦν ό υὶός όμοούσιός ή τῷ πατρί, αναγκη προυποκεῖσθαι αύτῶν ούσίαν, έξ ής καὶ έγεν-
νηθησαν, καὶ μὴ είναι τόν μέν πατέρα, τόν δέ υὶόν, αλλ' αμφοτέρους αδελφούς. ” ταῦτα

ε εὶ καὶ Ἑλλήνων εὶσὶν έρμηνεῖαι καὶ ούκ αναγκαῖα ήμῖν τα παρ' έκείνων, αλλ' 'ίδωμεν τα
εἰρημένα τα όμοούσια τὰ έκ τῆς προνοουμένης ούσίας αδελφα, πότερον έαυτῶν εἰσιν όμο-
ούσια ή τῆς ούσίας έξ ής καὶ έγεννήθησαν. εἰ μέν γὰρ έαυτῶν έτεροούσια καὶ ανόμοια
έσται πρός τὴν γεννήσασαν αύτὰ ούσίαν· αντίκειται γὰρ τῷ όμοουσἰῷ τό έτεροούσιον·
εί δέ τῆς γεννησασης αύτὰ ούσίας έστὶν έκαστον ὁμοούσιον, δῆλον ότι τό έκ τινος γεννώ-

ιο μενον όμοούσιόν έστι τῷ γεννήσαντι. καὶ ούκέτι χρὴ Ξητεῖν τρεῖς ούσίας, αλλα μόνον
3ητεῖν, εἰ τόδε αληθές ί έκ τοῦδέ έστι. καν γαρ συμβη μὴ είναι δύο αδελφούς, αλλα
καὶ μόνον ένα έξ έκείνης τῆς ούσίας γενέσθαι, ού διὰ τό μὴ είναι έτερον αλλοτριοούσιός αν
λεχθείη ό γεννηθείς, αλλα καὶ μόνος ῶν εῖη αν καὶ αύτός όμοούσιός τῷ γεννήσαντι. έπεὶ
τί αν εῖποιμεν περὶ τῆς θυγατρός τοῦ “ὶεφθαε ότι »μονογενὴς ήν καὶ ούκ ήν‹‹, φησίν, ››αλλο

ιε ί τέκνον αύτῷιι, καὶ περὶ τοῦ υὶοῦ δέ τὴς χήρας, όν ὴγειρεν έκ νεκρῶν ό κύριος, ότι καὶ
αύτός ούκ είχεν αδελφόν, αλλα μονογενὴς ήν, αρα ούκ ήν όμοούσιός έκαστος αύτῶν τῷ
γεννήσαντι; καὶ μὴν ήσαν· τέκνα γαρ ὴσαν· καὶ τοῦτο τέκνων ῖδιόν έστι πρός γονέας.
ούτω καὶ τόν τοῦ θεοῦ υὶόν έκ τῆς ούσίας εἰπόντες οί πατέρες εὶκότως καὶ ὁμοούσιον εὶρή-
κασι· ταύτην γὰρ έχει καὶ τό απαύγασμα δύναμιν πρός τό φῶς. έπεται δέ τούτοις μηδέ

2ο τὴν κτίσιν έκ τοῦ μὴ όντος γεγονέναι. οί γαρ κατα παθος γεννῶντες ανθρωποι αύτοὶ καὶ
τὴν ύποκειμένην ῦλην έργα5ονται, καὶ αλλως ούκ αν δύναιντο ποιεῖν· εί δέ τό κτί5ειν ού·κ
ανθρωπίνως νοοῦμεν έπὶ θεοῦ, πολλῷ μαλλον ούδέ τό γενναν ανθρωπίνως πρέπει νοεῖν
έπὶ θεοῦ ούδέ τό ὁμοούσιον σωματικῶς έκλαμβανειν, αλλ' αναχωρεῖν δεῖ από τῶν γενητῶν,
καὶ αποτιθέντας κατω που τὰς ανθρωπίνας εἰκόνας καὶ πασας απλῶς τὰς αίσθήσεις

25 ανιέναι έπὶ τόν πατέρα, μὴ λαθωμεν αφαιροῦντες τόν υὶόν από τοῦ πατρός καὶ προστι-
θέντες τοῖς έαυτοῦ κτίσμασι.

Καὶ αλλως δέ, εί μέν πατέρα καὶ υἱόν όμολογοῦντες δύο τινας αρχὰς ή δύο θεούς
καθαπερ Μαρκίων καὶ Ούαλεντῖνος λέγομεν ή έτερόν τινα τρόπον θεότητος έχειν τόν υὶόν
καὶ μὴ εὶκόνα καὶ χαρακτήρα τοῦ πατρός είναι τόν υὶόν δια τό έξ αύτοῦ πεφυκέναι, έστω

εο ανόμοιος· ξέναι γαρ εὶσι πανταπασιν αλλήλων αἱ τοιαῦται ούσίαι· εἰ δέ μίαν οῖδαμεν καὶ
μόνην θεότητα τὴν τοῦ πατρός τούτου τε λόγον καὶ σοφίαν είναι τόν υὶόν καὶ ούτω πιστεύ-
οντες ού λέγομεν δύο θεούς τήν τε ένότητα τοῦ υὶοῦ πρός τόν πατέρα ούχ όμοιὼσει διδα-
σκαλίας, αλλὰ κατὰ τὴν ούσίαν καὶ αληθεία φρονοῦμεν, ὥστε δια τοῦτο μὴ λέγειν δύο
θεούς, αλλ' ένα θεόν ένός όντος είδους θεότητος ὡς έστι τό φῶς καὶ τό απαύγασμα. τοῦτο

ίταροτἱοοεοε ἰοοίεεο εαδεεααείαε; οαε εοτε.ίει.α1 ρτίοτοτα εαδεεααείειτα, σααο ει ααοδιιε οε αεατραεε. είε οε εεειιιαεει,
σααο ὶαοίτοο απο αίο2.εα1·, σαία ία αιιω ααα εὶοεοοεει είε ρ. 274, 55 ὡς ύμεῖς έγραψατε: οε ααδοα είεα 2.1εο ννὶο
ία αο αοοτ. αο εοαε. Βίοα. ορ. οα 5οτ2.ρ.Αα1τέα5οτ αα ΑεΙ12τι.α1ίε εὶοτ Βίεεο ι.ιι·α οίαο Ετίιὶετααε ααοτ αίο
Βοαοιιεααε αοτ Ροτατοὶα νοα δοὶοαίτοία-Κοαεεααείαοροί εοννειτιαε 14 ]ι.ιό. 11, 54 16 νεί. Ι.ο. 7, 12
21 = όο εὶοοτ. 11, 2 (5. 9, 58) 22 Ααοντα 558 (Ερίρα. 75, 4, 4; ΙΙΙ 275, 14): πατὴρ δέ μονογενοῦς ῶν
ούχ ὡς κτίστης, αλλ' ὡς πατὴρ γεννήσας νοεῖται. νεί. οδοααει 5, 6 (ΙΙΙ 272, 25.). Ροταοτ Αεαεα. οτ. ΙΙ. ο.
Α1-ίαα. 5. 5 (Μίεαο 26, 152 Ο. 156 Ι)_157 Α) 24 = αο εὶοοτ. 24, 1 (5. 19, 51α.) 27 Βίοαγε
ν. Βοεα ία αο εὶοοτ. 26, 5 (5. 22, 121.) 52 νεί. 5.275, 5 Νοεο
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Τοῦ αὐτοῦ απολογία πρὸς τὸν βασιλέα Κωνσταντιον

'Εκ πολλῶν ἐτῶν όντα σε Χριοτιανὸν καὶ έκ προγόνων ῳιλὀθεον έτιιοταμενος
ι ι ι _εὐθύμως τα περὶ έμαντου νῦν ατιολογοῦιιαι. τοῖς γὰρ του μακαριου Παυλσυ λογοις

χρώμενος αὐτόν σοι πρεσβευτην ὑπὲρ έμαντοῦ ποιουμαι, εἱδὼς αὐτὸν μὲν κηρυκα
τῆς αληθείας, σέ δέ τῶν αὐτοῦ ρηιιατων φιλἠκοον, θεοφιλέοτοιτε Αυγουοτε. περὶ
μέν οῦν τῶν έκκλησιαοτικῶν καὶ τῆς κατ' ἐμοῦ γενομένης σνσκενῆς αὐταρκη τα
γραφέντα παρὰ τῶν τοσούτων ἐπισκόπων μαρτνρῆσαι τη ση εὐλαβεἰα, ἱκανὰ
καὶ τὰ τῆς μστανοἱας Οὐρσακἰοιι καὶ Οὐἀλεντος δεῖξαι πᾶσιν ὅτι μηδὲν ὥν έιτέοτησαν
καθ' ημῶν εῖχεν αληθές. τί γαρ τοσοῦτον ἀλλοι δύνανται μαρτνρεῖν, όσον οὕτοι
γραφοντες εὶρήκασιν; 'ἐι.μενσαι.ιεθα, ἐττλασαμεθα, καὶ παντα τὰ κατὰ 'Αθανασίου
σνκοφαντίας γέι.ιει'. προσθηκη δὲ πρὸς φανερὰν απόδειξιν, εἰ καταξιὼσειας
μαθεῖν, ὅτι παρόντων μὲν ὴμῶν οὐδὲν απέδειξαν οὶ κα·ι·ηγοροῦντες κατα Μακαρίου τοῦ
πρεσβυτέρου, απόντων δὲ ὴμῶν κατα μόνας έπραξαν απερ ὴθέλησαν. τα δὲ τοιαῦτα
προηγουμένως μέν ὁ θεῖος νόμος, έπειτα δὲ καὶ οἱ ημέτεροι νόμοι μηδειιἰαν αειν δύναμιν
ὶἀπεφηναντο. ἀπὸ μὲν οῦν τούτων οῖδα ότι καὶ η ση εὐσέβεια φιλαληθης οἶισα καὶ φιλό-
θεος ὴμᾶς ιιὲν έλευθέρους ἀπὸ πασης ὑποψίας συνορα, τοὺς δέ καθ' ημῶν γενομένους συκο-
φαντας ὰποφαίνει.

Οι Μ.

Ιι·ι αει· εροὶ. σα Εοιιιεέ. νοτέεἰαὶει: εἰοὶα Ατὶιειι. εοἕειι νἰει· εεἔετι Πιο, ινειΙ·ιι·εοΙ:ιεὶ.ι:ι1.ἰι:ὶ:ι ὶ.ι:ι ι:ὶει:ι:ι Ηαἱῖϋεἱοὶπὶ (ο. 29, 3
5. 295, 35) νοτι 357, οτὶαοὶσεειο Ατιὶεὶεἕειι ννεεοα: 1. Αι.ιΠ1εέ:ι.ιιπΕ αεε Κοιιεταειε εοεοιι Κοιιιεέειιπὶτἰιιε (ο. 2Π.),
2. Ηοοὶανοπατε αιὶτ Μειειτιεατὶιιε ιο. 63.), 3. ἱτὶὶὶὶεεὶτὶεοι· Βοαιιτειιιτιἔ αετ νοτι Κοοετειπτὶιιε εεοαιιτειι Κ.ὶι·ι:Ιεο
ὶτι Αὶοκααὰτἰοα (ο. 14Π.), 4. ννὶαετεέειιπα εοεοιι Ιεεἰεοτὶἰοὶαο Βοἱεὶὐο (ο. 19). Πιο Θοὶπἰίι: ὶετ αεε ννὶοέιτἰεετε
Ποκιιπιεπτ ειιε ι·1επι Κειπιρἱ αεε Κοτιεέειιπὶιιε ἔεεειτ εεὶοοα οεαεπτεοὰετειι Ροὶάέὶεοὶπεο Οοἔτιει· ἰι:ιι Οι·ὶει:ιτ.
Βει· Ρτοεεβ ινεἕεο οτὶιτιιετι Ιειοεειε σιεὶεετατὶε _ αετιιπι ὶαετιαεὶτ εε εὶοὶι έα αετι νὶει· Ριιοκτειι - ὶει: ιπειοὶι ὁειπ
Εὶιπιιε Οοοτεε ι.ιι:ια αετ Ρὶιιοὶατ αεε Αὶ;ὶ:ιει1. (ο. 34) ειαεεεέτοοἔι: ιινοταοει, ει.ὶ.ε αει· Ικὶτοὶιὶὶοὶιο Ρτοιοβ εοὶπο
νὶἴὶτὶκιιιιε ννεἕετι αεε Ἡνὶὸετεέατιαοε αετ εοεαωέοα ἐεγρέἰεοὶιοο Κὶτοὶτε νετίεὶιὶτ Ιτειττο. Πιο Ατὶ: αει· νεττεἰαἰ-
εποε αεε ΑτΙι.=ι.ι:ι. Βεννοἰετ επι οοετεο, αεΒ εε εὶοὶι έα αειτι Κοειέὶἰὶιτ Ζνιιὶεοὶτεο αει· Βεὶοὶιεεοιπαὶι: αοα Ατὶεειειεεὶιιε.
αετ νοα ἔιεγρτειε ειπε ειὶοὶπτε ννοαιεει· ε.ὶε οὶοε Κοτιττοὶὶο ϋὶσοι· αεε εειιπο Βοἰοὶι αιιεἰὶὶσοιι ινοὶὶέε, απο ὰἰο $ιι:ὶ1οι-ιιιιιε
αει· Εὶοὶιεὶτ εὶοε Ιιπρετἰιιετιε ὶ:ιε.ι:ιαοΙτο; αεε εοὶ:ιΙοΒ εΙΙει·ι:ὶι.ιτιεε αἰο ι·οΙ.ιεὶϋε-ὶιι.ι·οὶ·ι1.ιι:Ι1ο Γτεεε οἰι1. Βὶο $οὶ:ιι-Πι:
ιετ ὶιτ αει· :τινοὶτει:ι Ηιιὶίτε αεε ]ειΙπεε 357 νετίειβτ, τιειοὶι αει· Αροὶοειε εοουοαει ι.ιι:ια εὶεὶοὶτιοιτἰε ιτιὶι: αει· ειροὶοεὶει
εὶο ἱιιεε, νεὶ. Ξ. :ιο, 36 Νοτε 3 ναὶ. Αοέει 26, 2. 3 7Ε. Ηιει· ινἀτα ιιεινοτὶεοειιπὶαει· ειιιί αεε Βοινεἰε-
:ιοΙ αετ εροὶοεὶει εοι:ι.ιι:ιὀ:-ι Βε:ι.ιε εειιοαιπιεα, νεὶ. Ξ. 87 Νοτο. Πὶοεο Ξοὶιτἰἱέ ινὶτὶειεετ εἰοὶι εὶει· Ψὶαετὶοἔυαἕ
αει· Κὶέιεοριιιψτε νοτι Τγτιιε ιιιιια $οι·α.ἰΙ‹α, αὶο εεὶὶ: αει· Ζιιτιὶοὶιιιεὶιιιιο αετ Ετὶ:1.5.ι·ι.ιι·ιε νοτι 347 ι·1ιιι·οΙ·ι νειὶετιε
ιιιτια ῖἄτεειοὶιιε νιτὶεαετ αει· ΑΠΙΔΒ :ι.ιτ νετυττεὶὶιιπε αεε Ατὶτεο. ὶει Ατὶοε αοα Μειέὶαιπα 353 ιιοα 355 εοννοταεπ
ιναιοει. Ατ.Βει.ι1. εετιτ ὶιι αει· εροὶ. εια Εοιιεέ. νοτειιε, ‹:ὶε.Β ὶι:ι αετ αροὶ. εοοιιοαει αει· Βοποἰε Ιϋτ εεὶαο
ὶιειιποτιὶεοὶτο Ιιεὶπεὶσὶὶὶὶτιοτιιτιε ιιειοὶ αειιτιιὶ: ὶιζὶτ αὶο νετὶστοοὶιοτὶεοὶτο Αιτεοὶσετεἰ εεἰιιοι· Οοειιιει· ετὶστεοὶιὶ: ἰετ
ιο Β. νει. ειροὶ. εεε. 58 ιε παρόντων ὴμῶν. ιὶ. ὶ. ὶει Ρεειτιειτὶιὶει 33ι, αροὶ. εοο. 6ο (5. ηο) 13 απόν-
των ὴμῶν, α. ι. νν5ὶ:ιι·οι:ιὸ αει· Ξγποαε νοπ Τγτιιε, εὶε ὰἰε Κοιτιι·ι·ιιεεἰοι·ι ἰτι αετ Με-ποοὶὶε ῖἱτιτοτειιοὶιιιιιεειπ αει-
ετεὶὶτε. νεὶ. αροὶ. εεο. ο. 72, 45. (Ξ. 151 Π.) 14 ὴμέτεροι νόμοι, α. ὶ. Βοταὶὶιει ι5Π. νει. αὶο Βιτείε
αεε Ιἰοιιετειιττὶυε, ειροὶ. εεο. ο. 445.

ΒΚΡΟ ΒΕΥ”
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